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سعب@ماالمثرق

يميينالأهرتمؤلفإ

لفوتلمؤا

رتثصاردإتنجهاوزنسارتونجورج

بوشنسكلسفيلح@رايتويذمى-

روجوصولموندديامصويم

وتحريرهجمعهعلىأشرف

ىخدورلمجيد

راجعه

قلادة@مطقكلممد

وا@ثولخزصالطبع

رءلأنجروا@ات@
6 سابناةرالىجم@)@ىفربرلج@ضاءمى@5

1ةهرلقاا 9 5



العربيةاللغةإلىايترجمةهذه

بهاهرخص

ة(افاء@الى-)نبويوص@روالنثللالباعىالساهممفرائ@مؤصملضءه@

والناضري.الؤلفيمىالكئابمزافصولوشربئرفيفامىنر@بصعلى

1ةتراتج@اوششاءوسوالنشرمفائمالالبعشولالخل 9 51.

ح(ث@@8*،،95،،؟ثاأ5@س@383ياس@هولول+كلا،.@ع363)

1صنزفىكىوهىابت،سكونجىوضالي 9 53.

ى(59لأ38@@249،؟ولر2ول83.ى،0ولأح@@5@3933)

إتر@ون:ا

فروخ@ر

زيادةمصطفىممد

جه
ة
خياطر

)د(



جمينوالمترلفينإؤبام@تعر

@؟هف

يقرأوضما،التىالكتبمؤلفىعنشيئايعرفواأنالقراءيرغب
والنشرللطباعةالمساهمةفرانكلينمؤسسةتنشرالرغبةلهذهوتحقيقا

هذااخراجفىشاركوهاالذينبجميعتعريفاالقاهرة()فصويررك-

الكتط
ب.

لفونالمؤ

تونسارجور@

(3@3@س@3@ث@5*أ

أستاذ
الأمريكية،دةا@بالولاياتهارفاردبجامعةالعلومتارفي

منوهو
سارتونونشرعديدة.كتباألفوفيهاالمادة،هذهلىالثقات

فىمجلةالعربية،والثقافةالأسيوية،والفنونالعلومفلسفةقمفردةأبحاثا

الأمريكيةالمتحدةالولايات@العلوملتاريخمجلةأهمتعدالتىايزيس

التكريم،سبيلعلىكثيرة،علميةودرجاتائزجوسارتونونالوأوربا.
من

أنحاءفىالعلميةوالجمعياتمعاتالطمختلف
العالم.

اتنجهاوزنوتشارد

ول(8حول*@4+"ولأ@وللها@كاح)ول

عء@،+(3@لم!كلأءحللفنوب@فريرمتحففىالاسلامىالفنقسمآمين

المتحدةبالولاياتواشنجطنفىهول؟3)صأ
كذلكوهو

ئيممىر
بأحاثالمخصوصةك@(كهنلأهص@فاعأول)كهالثمرقىالفنمجلةتحرير

(5)



رالمنشووالمجلاتالكتبعنوانهبحثومؤلفعامة،الشرقيةالفنون
ة

المجلسوعاتم@فىالأوسط،المثرقشؤونفىالغربيةباللضات
ول(.ثحح38ح@ولحهولث@حأبخلأ،5ح@3ول@صك@3ناء88ع)ك@العلميةكياتعص"ي@كتلأمرا

راي@تكويشمى

لها@(4ولس@س@حلأ*83@ول)@،

الأمريكية،المتحدةبالولاياتشيكاجوبجامعةالدولىنونالفاأستاذ

الأساتذبئواتحادالسياسية،للعلومالأمريكيةللجمعيةسابقورئيس5-

لهوالصياسية.للعلومالدؤليةوالجمعيةالأمريكيين،الجامعين

الدولية.العلاقاتتاريخفىومؤلفاتءديدةيحوث

نددياموووليمبوشنسكىفيلكس

(+9اكأ@س@5ولس@ولكاط8@ول4*"118@ولكالأ*ثعث@45)

منكليعمل
المانيةالمعاملاتقسمفىخبيراالاخصائبينالمؤلفين@ذه

واشنجطن،فىالدولىالتسليفبنكفىوآسيا،الأوسلىبالشرقإلىخاصة

الأمريكيةالمتحدةلولاياتيا

لتوسرووجر

ول(ه@حع3أه")لخا@

وتلمجرفىمريكيةابئالجامعةدوائر@معروفومؤرخمؤلف

حتىعديدةسنواتإلجامعةهذهفىبالتدريس@واشتغلبلبنان،

1سنةلوفاته، 9 5 م.1

خدورىمجيد

واشنجطنفىهوبكنزجونزبجامعةالسياسيةالعلومأستاذ

سط-الأوالشرقيمعهدالأبحاثومديرالأمريكية،المتحدةلولاياتجا.

هؤلفاتوله-الأوس@،الشرقشئونفيالخبراءمنوهواشنجطن.اشفى

الحديث.العراقتاريخوفىالاسلامية،الشريعةفى

و!أ



@
وخفرر

العلمىالمجمعوعضوببيروت،الاسلاميةالمقاصدبكليةأستاذ

لهوبالباكستان،بومباىفىالاسلاميةالبحوثوجمعيةبدمشق،ألعربى

الأوسحلى.بالشرقالعلميةالدوائرفىمعروفةوبحوثمؤلفات

زيادةمصطفىحمد

القاهرة،بجامعةالآداببكليةالوسطىالعصورتاريخأسنناذ

تارفيفىالاتو@بوثولهالجامعة،بهذهالتاريخقسمورئيس
فلوريدابجاهعتىزائرأستاذالانوهوالوسطى.العصورفىمصر

الأمريكية.دةالمتحهلولاياثبايومحلاهش

خياووجعفر

هووببغداد،العراقيةالمحارفزارةبوالاجتماعيةالعلوممفتش

العراق.تاريخمنقرونأربعةكتابشرجم

خطابسديد

تصميمعلىقامالذىوهوبالقاهرة،التطبيقيةالفنونبكليةمدرس
التصميم.لهذافرانكلينجائزةونالالكتاب،هذاغلاف

)فى(



 



الكتابياتمحتو

ؤصط
ير

الأول@ن@ا

الثانيل@هالة

االثالثصلىال@ة

بعإواإفدصلا@

ظامسالفصملا

خلررى...هجيد

الفربيةللثقافةالأوس@الثصرقحضانة

فروخعمروترجمةسارتون،جورجتأليف

ألاسلامية...ثارو@الف@ن

محم@وترجمةزن،اتئجهاير.دشاردتأليف

زيادةمصطفى

س@.@ه،الث@ر@فىاللرليةالسياسة

خيا@جعفروترجمةرايت،كوينسىتأليف

اياوس@الشرقفىالتئسىهشاريعتطبييق

دياموند،ووليمبوشنسكى،فيلكستأليف

خيا@جمفروترجمة

ص..الأوس@الثصرقمنلووس

فروخعمروترجمةسولتو،ووجرتأليف

الخاصةالإفريبب@ةالمؤلفاتببعضقائمة

بلأوس@.....ث@دبالثصر

صفحة

ك-
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@طير

)نيويوركوالنشرللطباعةاثساهمةفرانكلينمؤسسةأعلنتعندما

التعاونغرضهاأمريكيةثقافيةمؤسسةوبرالكبير،نامجهابرالقاهرة(

بية،العروبلادالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالفكرقادةجم@الثقافى

الشرقالىبرحلةالمؤسسة/هذهمديرسمث،ديتسمسترقام

الىتحدثفيماسمثمستروتحدثعواصمه.معظموزارالأوسلى،

للقياموالغزب،الشرقبينافىا@بالتعاونالمعنيينمنكثير

الخإصةالأمريكيةوالدواساتاببحوثمن@نجتارةطائفةترجمةعلى

ىءالقارلاطلاعواحد،تحابفىواخراجهاالعربية،بلادبشث@ون

ضماء.وقلةسهولةفىالأمريكىالفاكرتن@اجعنى

الكتاب،هذاموادجمععلىأقومن2سمثصمترالىطلمتثم

إلعلميةالجهودمختلفعلىدالةبحوثاختيارفىشاكرافأخذت

والسياسة.والاقتصادوالاجتماع،التاريخميادينىالخالصة

التربيةفىمختاربحثمنالكتابهذاظواقارىءيلح@وسوف

هذهفى..شيئاينتجلمالأمريكىالفكرأنهذامعنىوليسوالتعليم،

الأمريكيينالخبراءن2سيماولاالأوس@،الشرقشئونف@الهامةالناحية

موضوعاتعلىالاقتصارآثرتوانماعامة.بويةالترببحوثهممشهورون

ترجمةلوجودنظراالكتاب،محتوياتصفحةفىالمذكورةالفص@ول

الأوس@الشرقئالتربيةانهعنوالتربيةفىأمريكىلكتابطيبةعربية

بنسلفانيا،معةفىطالتربيةأستاذماثيوز،رودويكتأليفالعربى،

سابقا،العراقيةالمحارفبرزارةالعالىالتعليممديرعقراوى،ومتى

)المطبعةلقاهرة.باالأمريكيةمعةلطبية،الترأستاذبقطر،أميروتزجمة

1القاهرة،لمالعصربة 9 4 أ.م6

)يه(



منمختارةعربى-ثوبفىهنا-القراءيراهاالتىوالبحوث
عدد

بالد@طممتازونومؤلفوهاالاكبرى،الأمريكيةالمجلاتا:الكتبمن

مؤسسةتقومأنلسمأحهممشكوريرفيوهمالعلمية،والعدالةنةوالأما

للنقلتقديمهاقبلديلها،وتهالفصولهذهبعضاختصاوعلىفرانكلين

العربى.للقارىءواضحةاخراجهافىرغبةالعربية،ألى

منالأولوالفصل
سارترن،جورجالدكتورقأليفمنالبحوثهذه.

صلىوأالأمريكية.المتحدةنجالولاياتهارفاردبجامعةالعلومتاريخأستاذ

مكتبةاشرافتحتواشنجطنفىالمؤلفألقاهاعامةمحاضرةالفصلهذا

فراوخ،عمرالدكتورترجمةفنوهور،كايزجورجومؤسسةنجرسالكو
الاسلاميةالمقاصدبكليةدرأسشاذ@بدمشقالعربى.العلمىالمجمعمحضو

الاسلاهية،وإلاثارالفنوننىدراسةنىالثاالفصلبلبنان.ا:ببووت

عقباخاوؤفي،رتشاودالذكنبىرهورش@خصائىيومؤلفه
ثقافمؤتمرفىالاسلاميةؤالاثارالفنونموضوعفىألقاهاضرةمط

1سننةيرنستونبجامعة 9 لبحوثالشاملالكتابفىنشرهم،47

@
فىالشرقفةوالثقاالمجتمع"الكتاب"فذا*انوعنو@المؤتمر،مذأ

أستاذزيادة،مصطفىمخمدالدنجتورالعربيةالىالفصلهذاونقل

اقأمتهأثناءلكوفيالقاهرة،بجافعةالآذاببكليةالوسطىالغصورتاريخ

يلىوالأمريكية.المتحدةبالؤلاياتويؤظاهفلوريدامعتىبجاازائر0-ستاذا1

ورالدكتومؤفالأوس@،الشرفطمستقبلموضوعهفصلهذا

هذاوأصلشيكاجو..بجامعةالدؤلىالقانونأستأذرايتكوينسى

سنةشياكاجوجامعةفىالأوسلىالشزقمؤتمرفىألقيتمحاضرةالفصل.

.

بذلكالخاصةالبحوثكتاب@التاليةالسنةفىالمؤلفنشرهثم@491،

قبلالمننجددالتبعضبحثهالقيضيفدأن.رأىالمؤلفأنغلىالمؤتمر.

العلوممفتشوهوخيامل،جغفرالدبهتوؤالترجمةعلىثمترجمته،-
المعارمبمابوزارةالاجتماعية@

بنالرابغ.والفصل
مشروعإتعدةقدفيقيحثالكنايئا.ه@

يأمريكا،التنممىوادىعاتمثمر@غرارعلىالأوس@،لشرقبااقتصادية

)كأ



لمكيرالىالمتحدةالولاياتفىصافيأدىالتىتالمشروطوهى

د.البثرمنأمرياكاغيرفىلمالزراعىوالاضلاحالتعميرشئونفىالمفاكرين

واشنجط@،فىالدولىالتسليفبنئأخبراء.مناثنينتأليفمنالفصلوهذا

والفصلند،ديامووليموالدكتوربوشنسكئ@كسالدكتورفوهما

ابم،الر)المجلدواشنجطنفىالأوسلىالشرق.مجلةمنمأخوذتمسه
1 9 خياط.جعفرالأستاذكذلكالبحثهذا-ترجمةعلىقامش.(50

سولتو،روجرالأستاذتأليففمنالأخير،وهوالخامسالفصلأما

3)العددالانجليزيةالتاريخمجلةفىمنشوروهو 1سنة2،5 9 4 م(.0
التعليمفىحياتههنسنواتعشرقفبىاثجليزىالفصلهذا@رمؤلف
1سنةوفاتهوكانتبيروت،فىالأمريكيةبالجامعة 9 مؤرخوهو5،1

ة،الجا@هذهخريجىلدىمعروف
صاصبفروخعمرالدكنورومنهي@

الفصل.لهذاالترنجمة

خياروجعفروالدكتورفروخعمرل@دكتوربا.الاتصالبةلصبعوونظرا

للمطبعة،الكتابهذاولأصارسالقبيلالتحضيريةالأعمالبعضأجلمن

صورةفىكلهاوتنسيقهاالكتابمحئوياتاعدادعلىالقيامولضرورة

ملا2العملذلكعلىيقومأنزيادةمصسطعىمحمدالدكفورقبلوأحدة،

بجميعالجديد،العربىبالقارىءجديرةفهافيةصورةفىالكتاباخراجفى

لمؤسسةالفصولهذهمؤلفوأبدأهماعلىعملهفىواعتمدالعربية،بلاد

منثعديلباكلالترحيبمنأولافرانكلين
هحتويا@يوضحأنشأنه

ماوموللقارىء،الاكتابهذا
به.الأنجذعلىأتمسهمالمترجمونحرص

.(4)انظرص

أسلوبهاتطويعبعدالمختارة،الفمنولنمذهتكونأنودمى

منيستزيدأنالعربىللقارىءحافزةوشسيقها،وترجمتها.وتحريرها،

صحلاتلمعرفةالغربيين،مؤلفاتمنأخرىثقافيةبحوتعلىالاطلاع

فىلها،المعاصرةالأممبثقافاتإلأوسطالشرقفىإلاسلاميةانثقافة

م(أ



ماولتقديروالمستقبلة،ضرةوالطالماضيةالأجيالمختدف
تبادلهيستطيع

المشترك.العامالخيبرمناليهيصلأنالأممبينالمعرفة.
.

للقاوىءبيةالعرالىوترجمتهاالمصولى0هذهاختياوطريقةوضحتواذ

منالأمرياكىالفكرعلىطرأماالىهنا.أشيرأنينبغىالجديد،العربى

والشرقأمريكابينالثقافيةالعلاقاتأنذلكالحاضر.العصرفىتطوؤ

واللغاترالقديمةالآثاعلماءتمرمنحلىمضىفىزمنرت-اقت@الأوسلى

عنفضلاالتبشيرية،المنظماترجالمنآخروتمرالسامية،
عدد

من

يراشلمالذينالسائحين
الاالأوسلىالمثرقبلاذا

الفنادقنوافذمن

الأحولمعرفةكبيراهتماملأىدؤنالأمريكيةوالسياراتالأوربية

ياكنلمالقديمالأمرياكىالاعراضهذاأنعلىالبلاد.هذهفىالشعوب

العالم،بلادمعظمالىوقتذاكتعداهبلالأوس@،الشرقعلىمقصورأ
سياسةوهىتمسه،الأمرياكىالشعبأيدهاالتىالعزلةسياسةبسبب
بيةالأورثقافتهمومنابعالأمريكيينبينفصلتثقافية،عزلةالىأدت

فصلتكماالأولى،
سطةوالمتوالقديمةالشرقيةالبثمبوبثفافاتوبينبين@م

حضارتها..عنفضلاوالحديثة،
.

فتبلإلتالأولى،العالميةالحربعقمتكلهاالحالهذهتغيرتئم

ادوازد"جميعا.الأممبينلتعاون،وا-التعارفسياسةالىالأمريكيةالعزلة

أمريبها-جعلمطرداازبرياداالثانيةالعالميةالحربيعدالتبدلهذا

الأووبية،الشعوبعلىالتعرفبئدائمةرغي@ةترغبوشعبا-حيهومة

ابعلنمبمعاهدللنتصلينواضحةا:هذهوتظهرالأوربية.وغير.
الجثممعأوالسياسية،الدوافعوليدةليسثتوهىلم،العافىأنحاءالأمريبهية

التىالمتحدةالولاياتبأنعامأمريكىشعورالىترجعبلالاقتصادى،

الجديدالمركزهذاتم@لاأنلهاينبغىعظيمدولىمركزذاتأصبحم@

هووالمشترك،والتعاونالمتبادلوالاحترامالمعرفةأساسعلىالفريد،

عنيفة،داخليةجهوداسبيلهافىالأمرياكيونبذلالتىالديمقراطيةأساس

سبيلهافىيبذلونأخذواثمالميلادى،عمثرالثامنالقرنأواخرمنذ

منالعشربناتمنذكبيرةخارجيةجهودأ
العشرين.القرنهذا

ن!أ



يكيةالأمرالأوساووأسبقالأمريكيةوالمعاهدالجامعاتنتكاوربما
@

اليهبكرتمابدليللمالأمريكيينبينعاماغداالذىالشعورهذاالى

منوالمعماهدالجامعاتهذه
الأجنبية،اللغاتلتدويسخاصةبرامجاعداد

الشعوباطأحوافىالواسعةالبحوثوتشجيعالشرقية،والثقافات
المختلفة.

ومع
تلبثلمالأوسلى،الشرقبلادبدراسةالأمريكيينحداثة

ا

الثقافيةالنواحىمختلفالىدتامتأنالبلادبهذهاصمةالخى)برامج

ومتشيجقوبرنستنهارثاردجامعاتأنذلكوبرهانرانية،ا@

الآثاوأوالساميةاللغاتبدراسةسابقاعنيتالتىوهىوبنسلفانيا-

الحديثة،الشرقيةبا@لغاتتعنىوبحوثادروساحديثاأعدتالقديمة-

فىوالحاضر.العصرفىوالاقتصاديةالسياسيةالأوسلىالشرقالوأص

التىوهىهباكنز،نزجوجامعةلىالعاليةالدوليةالدواساتمدرسة

الشرقدراسةيتناولواسعمنهجالسطور،مذهكاتباليهاينتمى

دراسةالىبالاضافةعشر،التاسعالقرنبدايةمنذالحديثالأوس@

معهدالمدرسةبهذهويتصلالاسلامى،العالموحاضرالاسلاهيةالشريعة

الأمريكبنن،بينالحديثةالشرقيةوالدواساتالبحوتلنشرالأوسلىالشرق

1سنةمنذبدأهاالتىمجلتهفى 9 "،الأوسلىالشرقمجلة"وعنوانها4،7

طبعها.علىالاشراففىالمعهدأخذالتىالعلميةالمؤلفاتعداوهذه

للجمعياتالأمريكىالمجلس"جه@ودالىكذلكهناالاشارةمنبدولا

اذ"،العلمية
يقوم

العربيةالكتبمنمجموعةترجمةعلىالمجلسهذا

المستقبلفىلنشرهاالعدةويعدالانجليزية،اللغةالىوالحديثةالقديمة
ا

والمعاهدالجامعاتهذهلتمدلآالأمريكبالمؤسساتبعض

سطالأوالشرقفىالعلميةللبحوثتشجيعاالسخية،المالي@ةناتبالاعا

ومنالبلاد.منوغيره
نيجىوكاووهوتنىوفوؤدووكملرمؤسسةهذه

أعدادالىماليةهباتالمؤسساتهذهمنحتبلوغيرها،
الأستاذةمن

اسةدرالىالتفرغسبيللهملتسهلالأمريكيين،الطلاباشالاخصائيين

ثمالشرقية.بالبحوثوالعنايةالشرقشئون
بحوثلقيتأنلبثمما

)س(



فنشرتالأمريكية،والنشوالطباعةدووهنتشجيعاالأخصائيينهؤلاء

منأمريكافىوصدرراضية،بحوثهم
الحوبثهايةمنذالبحوثهذه

فىالممماثهاهنطيبةبضعةتجدالتىالمؤلفاتمنمجموعةالثافيةالعالمية

آلكت@اب.هذاملمحق

خدورىمجيد

ع(أ



الأوسطالمثرقحضانة
خطالغدرللثقافة

تماليف

سارتونرججو

ترجمة

ص-
فروض@ر



 



المتزنجم@ة
أساتذةأحدسارتون،جورجالدكتبىرللمستثمرقمحاضرةهذه

تاريبئالىمقدمة"كتابومؤلفالمتحدة!الولايات)فىهارثاردجامعة

مكتبةمندعوةعلىبناءالمحاضرةهذهسارتونألقى."العلم

جورجومؤلصسةاثجرسالكو
التافىكايزو،ك.

يناوالعشرسع

1عامفارسمن 9 ال@ونجرس.مكتبةفىكوليدجمنتدىفى5،0

معاوفمنفيهالماحباالعربيهاللغةالىالمحاضرةهذهنقلعلىوقمت

للعربمنصفجدسارتونوالدكتؤرصحيحة.ملحوظاتومنجليلة

مذهأنعلىكثيرا.تسرنالاملحوظاتأيضالهولكنوللمسلمين،

بموالاشارةبالشرحعليهاسأءاقفأننىمأخذاتحتملذتكااذاالملحوظات،

لأتمسنا.عبرةمنهانجعلأنفيجبمأخذفيهايكنلماذاواما

منا-واحدكليعتقدكماوأعتقدالمحاضرة-صاحبمعأشعرأنا

عندناوهووأجملها،والاجتماعيةالدينيةالنظمأصحمنالاسلامات

لم@ى@اةأصح.
وبر@جماليومالمسلمينولكنألاطلاق.وأجملهاءلمىالنظم

ةوالقوالعلمالىيدعوالاسلامانالاسلام.بهجاءماحقيقةعنالبعد

مثللاوغيرهم،منخيراالأمورهذهفىليسواالمسلمينولكنوالنظافة،

إلش@يخفقالالمسلمون،المصلحونبهشعرماوهذاأحيافا.غيرهم
الىنظرنااذاأنناأىبالمسل@ين؟،محجوبالاسلام"عبدد:حمد5

اضحةوجليةالمبادىءتلكنرل@الممسلمنأعمالخلالمنانلاسلاممبادىء

هذهعلىيعرجالمحاضرةوصاصحقيقة.هىكماة،سامبوجميلة

كلامه.أثناءفىمراراالملحوظة

عنايخحسنالملحوظةهذهيولوان7قومىبنىمنأوجوهنااننى
فىجاءديخ@حقيقةالىرجعوااذاالابالنهوض@لهمأمللاأنيعلمواوأن

"يعلمون،لاوالذينيعلمونالذينيستوىهلقل"الكريم:القرآن



اأعدوو"أيضا:الكريمفىالقرآنوجاءالمس@لممين.بينأقلةعلىاليوموالمحلم

مال@
"،وعدوكماللهعدوبهترهبونالخ@يلرباعلومنقوةمناستطعتم

منوروحياماديااستعداداأقلكنافلسطينفىبالأمسالحربثارتفلما

النظافة"الشريف:الحديثفىجاءوكذابمراحل.@مومنا-
من

المسلمين،ولكنوالوضوء.والغسلالطهارةالاسلامأقرثم"،يمانا،
فى

مجموءمم،
وما@يستطيعونلا

بانهميفتخرواأن
شعوبأنظف

يكوقوا.ندين@2من@أرادكماالأرض،

فىا@لمجق-ات
دينهم،حة:@قةعناليومبعيدونهجموع@-

عجبفر
إذا

المحاضرةوصاحبها.تممصأحياةاحقيقةعنبحيدينرايناهم
الأكثر-فىالمسلمونوهمالأوسلى-الشرقشعوبأنبىقييعتنفسمه

العازعامةوالىالماضية،عظمت@الىيعودواأنيمكن
والعلمية،السياسيةلم

حقيقةف@الىأولاعادوااذاالايكونلنهذاولكنقبل.منكاثواما
ابئعلىالاسلامحثالتىوالعلومالاسلامفى)حياةا

بهذهبها،خذ

الروح
لآالقيهالمحاضرةهذهنقرأأنيجب)محسحيحةا

8

تصرفتاننىوهىالكتاب،هذاأسلوبعلىملحوظةموضعوهنا

العربية،اللغةالىالمحاضرةهذهنقلعندمعدودةفىصواضعمرايسهتصرفا

المؤلفاتبعهاالتى"الخطة"حولمث@لاتدورجملىلأنهابضععنفاستغنيت

هؤهماأوالمقدمة،فىكمااللاتينية،بالأحرفألعربيةال@اماتإلآأفى@

منقريب
كلماتأيضاو@نالكالعربى.القارىءاليهيحتاجلامماذلد،

يتأشأنغيرمناهربى@االأسلوبعلىأجرىالعبارةلتكونأضعفتها

تعالجالتىالمحاطعالىوصاتلماوكذلدليلا.أوقكثيرافيهاالمعنى
@جريتالمحكريمالقرآ@.وموضوعوسلمعليهللها،صلىاللهرسولحياة

هايستشعرتقوىالمحاطعتلكفكسوتمية،الاسكالادابعلىفيها

دا@الىمضطراتمسهالغربىالكاتبيجدل!مماوهىالمسلم،

وهذهكثيرة،"تفسيرية"حوالثىالأصل؟ضمفىا@كتابإانثمبها.

فىالحواشىهذهادخالالىعفدتذلكأجلومنالشائرة،القراءةتمنع



يجدفلمسارتون،الدكتوررأىالىكلهذلكفىورجصتالمتن.

المصادروحوالفىالتعليقحواشىأبقيتولكننىفعلته.فى@ماضررا

حالها.علىوالمراجع

أمامهتسائا،يقفسوفلآالعربصحلتهفىالكتابهذاقارىءأنوبما
عدد

كلهالهذهأضعلانأحببتوالألفاوووالتعابيرالاراءمن

للتعليقأومماالعامة(العربيةفىالبيئةمألوفةغيرنت)اداكاللتفسيرحواشى

فىعندناالمأنوسالمنهجغيرعلىوالألفاوووالتعابيرالاراءتلكذتكا)اذا

حاضطكلأختمأنعلىوحرصتصاصة(.مبحوت
من

الثىالحومنلهاتميببزاف(،)ع.اسمىم@الأاولينبالحرفينأناوضعى

هىالتى

@"العلممعالعربى،النصهذافىماكلتبعةعلىفانوبعد،

فأقليلةسسقخاتىتكونأنوعسىوأجازه.قرأهسارتونالدكتور

العربيةاللغةالىبنقلهاأديتأكونوأنم@القيمةالمحاضرةهذهنقل

ولأمتى.لقومىتوجي@لآثقالمحبةدمة@

فروخعمر



قيمةقزدادحواشيهاوفىالمحاضرةهذهفىالمتضمنةالمعلومات

"العلمتاويخالىمقدمة"انهعنوكتابالىعبالبرص
(1)

وهوللمؤلف،

ئكارنيجىمؤسسةنشرصاإفىات،مبخمسفىكبيرةأجزإءثلاثة

1عامبيناشنجتونو 9 1وعام27 9 4 هذاالىالاشارةوستاكونم.8

الىالرجوعجسنوكذلكول،(ع،04.)هكذا:المرجع

مخصوصةمجلةوهىايزيس،مجلةفىصدرتوتقاوي@مراجعات

-1913)مجلداوأربعونثلاثةالانالىمنهاصدرالغلم،بتاريخ
1 9 قليلةمقتطفاتأيضاوهنالكالمتحدة.والولاباتبلجيكافى(53

فة/المعروالاقتباسبعلاماتهاالهيشرلمالمحاضرة،هذهالىأضيفت

"العلميةالعربآثار"عنوانهاللمؤلفرسالةمنمأخوذةوهى
(3)

اغناطيوسالكبيرالمجرىالمستشرقلذكرىاحياءصدرالذىالكتابفى

يهرلدتزجو

ومنالحواشىعدداءقبعدفيماالمحاضرةهذهالىأضفت

هذهفىالواودةالأحكاممنالتثبتمنالقارىءليتمكنلاالمراجع،أسماء

متابعةعلىوالمراجعالحواشىتلكلتساعدهبلفحسب،المحأضرة

أيضا.البحث

ف(.ع.ترجمته،فىالمؤلف،)آثارراجع(11

اذالأصلية،بلغتهاالاجنبيةوالمراجعالمصادراسماءأتركسوف(2)

عناوينذكرمنالغايةدامتوماالعربية.اللغةالىنقلهامن@ليةفائدةلا

يحتاجلاالاجنبيةاللغاتيعرففالذىاليها،القارىءيرجعأنامتب

كاناذاامامنه.يستفيد@الاجنبيةاللغاتيجهلوالذىالنقل،هذاالى

الىحينئذأنقلهفافنىخاصةعلميةقيمةعلىبنفسهدالالكتاباسم

ف(.)ع.العربيةاللغة

ولع@"س@34اظص@ول4،،1)لأح@ء،@ثا،ءعالرسالة.هذهاسم(3)

@4155 - 721 ، كا@ء،@ث@014@ؤ38ءولولءولا@435لأأهول@ء*94يملأ9

@ا@4@ك@ءكل.849،،،



جورجمؤسسةاياهأولتنىالذىالشرفهذادرأ@انى
كإيزرك.

أعدكماالأول،اضنىءحاضرهاجصحينما
أدعىأنلىالكبيرالتقديرمن

أعا،ا)ىا
انصببدةكرمالىبهمدينونثحنالذىالشائقالمنتدىهذافىم

كوليدجسيراجالزابث
(1)

المنتدىهذابنتكوليدجاالمميدةان0

ةجديرغيرضرتىمحاتكونألاأرجووأناس@يقى،المووأحبابسيقيينللمو

طوالسنينمنذحياتىوقفتولاكننىمبدعا،موسيقيالستاننىبه.

معروعلىالاداب،وبينالعلومبينالناشئةالخلافاتبينالتوفيقعلى
فة.

السماءفىولاالأوضعلىوليسوالغرب.الشرقبينالتفاهمفىسوءالعلة

المتحابة.أوالمتمالفةالقلوببينالتوفيقمنأجملموسصنفى

أنيحبونكانواالقدماءالمؤرخينأنالأرجح،علىتعاءون،انكم

اونحنوحواء.آدمبقصةالأول،البدءمنذصحفيبدأوا

والشرالخيرمعرفة@ثمجرة"لأنذلكمثلهم،تمعلأنيجب
(2)

كانت"

عدن.جناتوسلىفى
ومع

وستبقى()كانثكثيرةخلافاتثمةأن
قلنااذاأبداعانخطىلافانناللجنة،الصحيحالموقعينءإىالدرالهبين

مائءممانكانتأجنةاتلكان
."الأوسلىالشرق"من

اشسيحملهذاوقوفناانالشجرة.ههذاظلفىلىظةفزةاأدعو
منشيئانناأذها

نتكاالفردوس،أوعدن،جناتانالقدي@مة-الحكمة

الأرضالىمنهاالنهوأهبطهماوحواء،آدمأضاعهاالتىالخلددار

الأزمانغابرفىكانأنهعلىمتفقةالقديمةالشعوباأدتزجدونحن

بعهيتقهقرالبشرأخدذهبىعصر
منفشيئا.شيئا5ا

عندوردمامثا،ذلك

العصرذلكللذهب،عصرثمةكانانههسيودالقديماليونانىالشاعر

تبعثموكمال.سلمعصركانالذى
الفضة،عصرالعصرهذا

عحرثم

هسيودتابعنانحنواذاالحديد@رثمالأصفر(،)النحاسالشبه

ولعكهأ+.أ2@ء؟ول؟كاكه3@@@ححء@41100(\@

.2:9التكوينص@مفرالتوراة،(2)

الاعرافسورة8(،2:3،63)البقرةسررةالكريم،انالقر(31
02:1)طهسورة1-2،5@:7) 117-231-2 31-

ت(.)ع.
ولع3زه"اول:ك@كأول335@ول44@3كهلأ(8ولح3109-208)(4)



ول.عصرالبترأو)1(،،فىعصرالمعاجيناليومننااتفولأنأمأكنخيالاتهفى

رجلاانوالغريبجديد،لعصربدايةأمنهايةكلهعذاأفيكوند،ب@ش

)2(،الفلمنكىم(0621-5481)ستيفنسيمونمثلعبقريةذا

للعلومخرافىبعصريؤمنوالطبيعيات،؟أنالر@اضياتفىالعالمو@و
غبرالذىالمجدهذاانكذلكيعتقدوكانالأؤمان،اغابرفىاوإلحكمة

الهولنديةاللغةمثلاتعلممنهامتعددة،يعودبوسائلأنيمكنالزمنمع

يتأخر؟أمال@لمأيتقدم

الىسائرالعالمبأنيؤمنونالعلماءيكنلمأخرىوبعبارة

التق@
العصرفبعدالأول.تقدمهبعه!الأولى،حالهالىارتدادفىانهبلم،

اط@إ
@بى

مامكانفىالؤمنغابرفىحسانذىا
لمالأوسلى،الشرقمن

عنيشذولممنه.أسوأالىسيءمنرأي@ف@تتقهقرالبشريةتفتأ
هذا

وكانما،حدالىمتفائلاواحدكانشخصواحد،شخصسوىالاجماع

سنيكاالعظيمنىالروماالفيلسوفهوذلكبالمستقبل..يؤهق
(4)

دالمولو

تعبيرالمعرفةميدانفىالتقد@صضةعنعبرالذىوهوفرطبة،فى
ا

رفىمرةقل:الأ/علىمرتينبالتقدمالاإمانهذاسنيكاذكروافممحا.
سالة

كناوكذلك"الطبيعيةالمسائل"لمنىأخرىومرةسيلليوس،ا@ى@و

ثوسيديدسعندقبلىمنبالتقدملاي@اناا@ذابعضرأينالا
شهدىالذ،(6)

ولكن"،التاريخفى"كتابهمطاعفىالميلاد-قبلالخامسالقرن

إبالت@الايمانوهذاأقل.بوضوح

ص@فىإشحىالذىالطمىام
سنيكار

بفرنسا-الى@ثمارترالمنسوببرناردفكرةعليهقامتالذىالأساسكان

كثيرة.أدواتمنهااليومتصنعطيعةلدنةمادةوهى@؟39أناصاكهأ@)؟(

هولندء.منمقاطعةوالفلمنكك@،8ثعهول3ول،3ءنا،2(

منه.غريبوهذالما،الباحثالعصرلأالعصرهذاستيفندعا(31

راجع،
كا@3ه،ول3،(:زولهول3ساص@31وله@؟3@ا@كاس@"لم(3،3ثه-،42:،2هثه

9،ثه4"@.2ثه9).

لىالرسطالاول،القرنمنالثانىالنصفش@د3،حولس@ح4ل@4(

وسلوسيللبا!@والستونبعةلو!ا
ول،484:2.04،4فىةردكاواو@شاثالهأاةألماهكه

مولل@14كا@لم@لم@عكالأه،2:713ثه(0)7

لماول+حكاء4،33(6)



))انناقال:حينماعشر-الثانىالقرنمنالأولالنصفشهدوالذى

4"الجبابرةأكتافعلىمتربعونأقزاموكأنناالأقدمينانىبالنسبةنخيهر

ميدانفىذلكندركأنويمكنناالألسنعلىسائرامثلاأصبحمما

الوحيدةالانسانيةالجهودهىالعلميةالجهودالأنواضحا،ادراكاالمعرفة

ذلكأجلفمنالتقدم.تقبلوأنتتراكمأنيمكن)خىإ
نبنىأنيجب

-

العلم.تاريخعلىالان@ىانيةاريخ

امتدتحتىالحدلمجةالمصورئاتسدتالرقىفاكرةأنعلى

ثمكلهاالانسانحياةفتناولتالعلمى،الميدانوراءماالىفشيئاشيئا
اتساعهاأقصىبلغت

فىالعال@سادولقدالفيكتورىالعصرفى(2)

أ(سممعأحسن،الىحسنمنينتقلالعالمبأناداع@الحينذلك
دائمةبأنواحمبتلاةيومذاكنتكاالبشريةبأن

من
والفقركالمرضالشقاء،

والحروب.والمجاعاتكالطوفانعارضةويلاتأوالخطايا،وارتكاب

منالأانواعهذهأنفىأحديشانظلمولاكن
معدتهاستنكسر@الشقاء

هذافىحدوثاأقلستكونهىوأنهاالزمن،
يلاتأنكماالعالم،

يضطربلماكلمئنانناانغيرالنهاية.فىعليهاالتغلبسيمكنالعظمى

افجلترةفىالوسطىوالطبقةالعلياالطبقةتمتعتأناتفقاذم@نادراالا

اعلىجرأةلهمنتفقلىكاالقليلينأنحتىعظيم،برخاءأمريكا:
علىلأحتجاج

عندالشاملالتفاؤ3هذاعلىالاحتجاجاتأكظمأنعلىالحياة.تكاليف

1-1844)كاربنترادوردالانجليزىالكاتبعنصدرالناس 929)
أسبابهاالمدنج@،"افاس:جميعبعنوانهتحدىىالذ.كتابهفى

"وعلاجها

المرالتهكممنوبشىءبشدةالآراءهذهمثلعنالتعبيرجاءدولقه

فىكوماراسوامى،أنانداالمرحومآثارفى
مجموع

المسمى:مقالاته

.40ءسأولأثا.870فىذلكعلىكثيرةشواهدانظر(1)

ذروتها.أىأس@،8ث@الاصل*فى(2)

عقمتوقد109،1-8371)انجلتراملكةفكتوريا،عصر(3)

ف(.)ع.وأدبياواقتصاديىجاسياسه)ثنائهفىانجلترا

كث@4+@34ح@3?54ح3ح:ل@،كايم،!،1،5كا@312،+رلمكا@3يم"لملم3@4@

مرض.المدنيةأنالىاشارة"لم@ء3@8،()فىلأ



وغبرمبالغاكوماراسومىصديقىكان"برلأخىأناأحارس"س

ومعمتمكمامح،
ولاسيمأتأمل،موضعتكونأنقحقت@آواءهفانذلك

المراجع.وبأسماءبالشواهدمملوءةأنها

المجتمععلىدائمانعواالذينالمصلحينأنبمكانالغرابةومن
الشقاءكثرة

معنواكافيه،والظلم
كالآخرين،لمظاهرالرقىمتحمسينذلك

معالعالم-أنيعتقدونكانوااذ
مستمرتحسنفىالشر-منفيهما

يوم.بعديوفأ
اليهتدعومماتفاؤلاأكرنوافكاأتمسهم،ألعلمرجالأما

اقىالاكتشافأتأثرعلىعتزصقدالعلمىالاطمئناناهذاأن

القرنوهطلعالماضىالقرنأواخرعقب،علىرأساالعالمحياةقلبت
ا

قبلمبنكانوامماثقةأقلعادواالعلمرجالمننخبةأنحتىاخالى،

تواضعا3كثرو
(2)

أصحاببهيقولالذىالأنانىالتفاؤلهذاان0
الحربجاءتثمالأولى،العالميةالحربازعؤعتهالناجحةعمالأل@

ثظروجهةالىحينئذكلنارجعناوهكذاعيه.فقضتالتانبلآالعالمية

المعقول.منقريبة

لكهنا
التقدأيكونحيثفقلى،العلمفىميدانأقوللاالتقدم،منمىء

كلعلىعلينا،يجبولكنأيضا.الميادينمنغيره@ل"ظاهرا،عادة

بالتوقفأبدامهدداجتماعىتقدمكلأناذالتفاؤل،فىنوغلالاحال،

يصببأنمايحتملنتيجةشى،أوبالتك
العا

علىوالتقدم-ارث.الكومنلم

جدا،قصيرةنحنحياتناولكنأكيدا،حقيقيايصبحالطويل-المدى

ليسمتالمدنيةانالقصيرة.الحياةمدىفىأيضايرافقنالاالحلىولع@

ولول@ول4@ك@ح.5هول@343كاتا@ثحثمفى-7781(947)ور،:ول2ي@طم(1)

1947 الكتابهذاوعنوان@،ء3عءأ33ىععءع3)؟كتأء*(353ط1

.9التكوين؟:سفرالتوراةمنمأخوذ

المتواضعةحكاما.،مجموعةبسبيلهنحنماعلىللتمثيلراجع!2)

بلانتىماكسىوهماالحديث،فىالعلمعميقاأثراأحدثااثنانبهافاهالتى

اينشتاين:والبرت
@ث@4أولف،3ء؟ث@ء،3ول،لميمكاأه3:34)

ول@ا@*@ولحول(2كهكا،69-66:40)@

1



وكلمامختلفة.بطرقيختلأنيمكنجدادقيقتوازنولاكنهامرضا،

الىأقربتوازنهأضحىوبالتالىدقة،أكثرأضحىالتمدينتعقد

سقوطهمنالخشيةكانتأرقىالتمدينغداكلماوكذلكالاختلال.

واليابان!نياالماالمناسبةهذهفىولنذكر@أعظم

@علمنهيل@كلالتممم

نحجعلأنأىنية،الانساتاريختمهمأنأردنااذاحالكلعلىوةحن

التقدميةللعناصرانتباهنانولىأنعلينايجبمفهوما،موضوعامنه

أنيجبالمعرفة(تاريخ)أوالعلمتاريخانذلكالعاوم.لتطورأىفيه.

يختلفونالبشرلأنالانسانية،للحوادثتاريخلكلالشواةيبهؤن

والانصاف.والحقيقةوالجمال،،الخيرالىالملحةالرغبةفىالحيوانعن

فاذا
لم

"

لىةبواصالانسانيتصف
من

هذه
يكحبحالروحايخةالقيم

أهبمكانولذلكمعا.وقسوةقدرةالوحوشأشدبلوحشا،حينئذ
التاأقسام

ريخ
تا

التقدمأنعلىالعلم.وتاريخالفن،وتاريخ@الدينويخ
منالأخيرالقسمفىالاأكيداملموساأبدايكونلا

منالأقسام.هذه

ذلكأجل
المدقية،صوردفىالأوسلىالمركزالعلمتاريخيحتلأنوجب

فىالتحقيق-علىبدأ-العلمتاريخأنواقعءلمىالاجماعلأن

معالأوس@،الشرقنسميهأنعلىتواضعأىألمكان
أنه

من

اأنعليناالمستحيل

بىالغرالقسمأفىبدأ.المكانهذاقسممىأىفىنجزم

ينالنهربينمافىالشرق،نسوالموغلالقسمفىأمبمهصرفىنه،كل
ل!

انايرأاىأخرى،مناطقفىأولاتطورالعلميكونأنأيضاالممكنومن

لىالأواراتلتطوبامعرفتناولكنبرالصينيةفىالهندأوالصين،أوالهندأو

البعيدةالتطوراتهذهانثمأكيدة.وغيرغامضةالمناطقهذهفىللعلم

فىجرتالتىالتطوراتفيهاأثرتكمامباشرة،الغربيهمدنيتنافىلرلو
"م@

الأوس@.الشرقبلاد

انحتىجد!،وعظيمعظيم،النهرينبينومالمصردينناانالواقع

اقصيرموجزا
هذهعنهتضيقالعلمفىالموهوبانهذانبلغهمابعضاشرح

1



البلدينهذينأنهىواحدةبخقيقةدكركم2نىدع@وونكناضحاضرذ.
ذتكاالمدهشةالفكرةهذهأنالمرجحومنالكتابة،وسائلاكتشفاكليهما

حال.كلعلىاختلفاالأسلوبينأنغيرالبلدين،فىابتكارا

بمالهيروغليفية()الكتابةبالصورالتعبيرللغتهمالمصريوناخترع

البردىنباتوهوالقديمة،العصورفىالكتابةوسائلأحسمنأكثشفواثم

قولةا@صفحاتهعلىيبرزواأنالكاتيوناستطاعالذ@

السومريونأماأشكاله.أروعفىفشهم
(1)

ايقنعوأنمنبدلهميكنفلم

المسماريةخطوطهماشكالقررالذىهووهذابمالطينعلىبالاكتابة

ومع
البابليةاللغةأصبحتحتىتلككتابتهمالسومريونأتقنذلك

-

الدولية،السياسةلغةالميلاد-قبلعشرامسالضالقرنانتهاءقبيل

لكتابةالخلىهذاواستعملفيها،المراسلاتخلىالمسمارىالخ@وأصبح
مصرفىالبردىاستعمالأنعلىال@ربية.ياآسهلغاتمنكثيرةلغات

بينمافىالطينلألواحكانبينماالكتب،أوالمجلداتاختراعإلىأدى

ألواحظلتوهكذاللتلف.قابلةتكنلمأضساهىخاصة،مببزةالنهريق
لامتفرقةالطين

كانالتىالبردىصفحاتفبخا،جامع،بين@ايجمم

هذالىة.مجلهكتباوجعلهاضم@اإمسه@
قطعابأنالعلممع

البردىمن

فىالجوجفافبفضلهذا،يومناالىحفظمتقدمنهتامةومجلدات

انج@ة-ءحم@و
بينمافىكانتنهالو@حفخئهابألإهكاني@كنأم

ا

وات@أما@
مامكان،كلفىسليمةمحفوفلةتظلأنفه@كنأدطإقا

يتعمدلم

كانكماكتبالبابليينعندياك@لمأنهنجدوهكذا)م(،أتلافهاأحمد

دوائربخلقالنقصهذاعوضوناءنالبابليينولكنالمصريين،عند
متقدم.عهدمنذمكاتباوبخلقمنسقة،اوثائقألحف@

وا@سبالنهرين،مابينسكنسامىغيرشعبالسومريون(1)

ف(.)ع.بعد.فيمماماميينا@خصائصهقكثيرا

الجانبىالثمكلضلاماتهتشبهتصويرىخطالمسمارىالخط(2)
أيضاتشبهعلاماتهلأنسفينى،أ،الخلىأيضايسمىوقدللمممممار.

للاسغيئ.الجانبىالثممكق
علىكتبوالقد@كيارا:ادواردكتابفىلذلكشائقاوصفاتجد(31

:"الطين

3لمء:@عولمكه@عأ53هالمىركامله،ح(ولس@،@@5 كام@*@ص@43ولس@34@8،(8ثا9،-ثا1

1ثا8!.
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ومعنطم
الط

منيعرفونمماأكثرالمصريينعبقريةمنيرفونس

امالأهرمنالمصريةفىيلاثارالباقيةللعجائبالاذلكوماالبابلبين،ضبقرية
الطابوقأبنيةحينعلىالعظيمة،والهياكلوالمسلات

ينالنهربينمافى(1)

الاصلاح.يدعنهعجزتخراباخربتأوالزمن،بعوادىدرستقد
مسلاتودوصالمصريةالعبقريةشهرةعلىساعدمماأنفىأيضاربولا

واعلاناهدشووهىيضا،نيويورك؟وفىم@رباشأ@اصمعوفىتقوماتكثير

بنشوءكلتيهماللامتينمدينونحالكلعلىونحنالعبقريةتلكعن

وانناأخرى،وبصناعاتوالماكيمياءوالفلكوالرياضمياتوالأدبالفن

أخلاقناوقواعدوبدينناتدسهالمقدسبكتابنالهممدنجونالغربييننحن

ا.كبيرءينا

المدنيةكانفي@

النيلضفافعلىكانالغربصلآاييةالمهههدبأنالقائلةالحقيقةان

الآنأماالحاضر،عصرناقبلالفهمحقتفهمتكنودجلةوالفرات

أننستطيعاليومنحنبلالوضوح،أجلىواضحةاأصبحمتفانها

المحظوظة.البلادتلكفىولدتالغربيةالعلومبأنترددبكنجزم

الدارسونكانالذىالزمنلحاطويلوقتيمضلموالواقع

بالعلم،يتعلقفيمااليونان،فىكانتالغربيةالمدنيةرجذشأنفيهررون
آنأتمسهمرارسوناايكلفلمثمبالدين.يتعلقفيمافل@سطينوئ

واليهوداليوثانأنثعلمأليومنحنولكنناذلك.وراءماألىيذهبوا

منأيضالغيرهموربماوالبابليين،لامصريينكلهبذلكينونه@أتمسمهم

تقدمتهم.التىالأمم
المتعلقةالعامةالمعلوماتبابفى@مثكخذ

بالعلوم
والبحوث:الكتبمنلجىمااليونان،عصرعلىإلسابقة

العواق(.فىبهيبنىمشولمحه)طينالاجرهوالطابوق(1)
فونتاناأجريبا،عنوانه:لهفىمقارةالفكرهذهونسارلمحوه(2)

1سنةاليكانالةمسلهنصبوبمحافنا. آ.856
ولكاتم4عء9ه+،سأول@ول@@ولأ@4@ء؟ةأ،@ول+.@ص@-8+أسأحهولصأ،5سأ@3ءولفىص@8ول

3لأكاىءعألأه،أ4لمعكه"ءأ3،+عء،ص@إ،خ هأس@؟كه،ط@اول8،ثا6.حعءك@(@لمل@،ع4

4ا؟@30)
.

1 3حع،يءيمكهل!،0."،8،،2949.لا27ثا-4
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اليونان.قبلإلرياضياتب
ف-

نية..مالألماقأجزإء()ثلاثةالرياضياتفىمسماريةموح@
-

ة.بالانجليزالرياضتات،فىمسماريةنصوص@

-

الرياضيات.فىبابليةنصوص
رند.اكتشف@االتىالبردىأوراق-

وبابل.-أشورفى)طبا-
سميث.أدويناكنشفهاالتىوهىالجراخة،فىالبردىأوراق-

ايبرساكتشفهاالتىالبردىأوراق-:..

فىدهذات
يمكنمنهاآخرعددوهنالكالبارزة،الحناوينمن

هنا.ذكرتونيالمراجعهذهأنعلىالمقام.هذافىبهالاستشهاد
لتقنع

الع@قدممنبسمبيلهنحنبماالمتعلقالحكمبأنالقارىء
الشرقية،وم

انبذلك.الواسعةمعر@ضاعلىفائماليونان،صرعلىسابقةوأنها

سرفتناولكنويب،بلاكبيرةاليونانعضرعلىالسابقةبالعلوممعرفتفا

أيضا.وناقصةالحلىلسوءجزئيةاليونانالىالعلومهذهبخانتقال

العلمالط
وةذلتكان4ولكتعامية،ركةبدءا@يك@لم)يونانىا

ويسائللديناوانذلك.قبلضامألفىقبلماالىترجععلميةنجهود

ولكنهام/عشرق.السابعانقرنالىتعودوألطبالرياضياتفىممرية

لأيأة5لماءكأ@س@3ءثا@؟مه3ءكاقيء39ى،"عأكاصلمكا@نهمء+م@لم،1(@س@348)ول.(1)

93،4ةكهءكن@ثا،:42)ثاثه-،ى؟ح@4كا@ءمم@لملمكه،ع?كلعيأ،@،12،3ءىيمءأثه(لأه13.فى

26ثه)19-8،،094:82-ةى4يءلمطمكا@،414 : @س@اق@8ول9،ثاث@هكهء،6،37

97الىثا. 9،40ثهةلىكخ@3ثا2-7:96.
غلألم@م@،5أ،يؤعء13س@*(لأ@+*حول

-

3ع432013ول+ول@ء83@كا@-ول@ولممر?:9أكهول@ء14كا@ى"،أعثهكا@هفي

لأء!ع،كه+لأ(.أص@س@4ول9،ثا8كهء،3،ثاثا:،94-42)ثا.

ول3وللما@410لما؟أولحول@ص@حص@لم+:ع@آولول،"ى41كأعول4لمى،دهكلإلافل@39ء4.

ه(@م318ولكهء،92-729،ثا،4،:2ثاثا-،)ثه.

@53@ح3حهلاكا@ءصاولكام@:ولعحء"ع+،عور+كهكهيء@،3ع،@مكا@ه@ء!

8كاكن@ثا)،51-99:،.
.
أولع.(@@@ك@8فى9ثه2

له@ول@ك@ولء++@39@س@،3@لآ+:4@+"ل@ول؟3وللم3ء4ولكا@،93!@يء4@،+

ح(ولكاس@4@95،ثا5لى،كهكه،ثه،ثه:ثهثا-67).

1ثاكاء2،37لآ @"؟+.أص@إعء3:ىءركا@37@3ع؟+مم3.ح(هولء"ول@@س@ول9

أثه-1،62"
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هستفاة
أطباؤنا،تعودوقدأخر.قرونببضعةعليهاأسبقكتاباتمن

يكونقدولكن"،الطبأبا"يسموهأن)1(،قراووأبوذكروااذا

فىيقفولكنهالطب،رأسليسقراطأبوأنيذكرواأنلهمالخيرمن

منتصف
امحوتببينالطبتاريخ

(2)
وزيرهذاامحوتبوكانوبيننا.

اثلاثينالقرنفىممرفىبإلطباشتغلوقدوطبيبه،زوسرفرعون

الميلاد.قبل

آسيافىبلاوربافيالعلمينشالم
"

اليونانبينالطبيعييناءا@أقدمأننعرفأنيحسنوكذلك

الطبيعة(1)دارسى
(3)

الغربيةالشواطىءعلىبلأوربا،فىيكونوالم

انهمأجل،الشواطىء.منالقريبةالجؤروفىالصغرى،لاسيا
انوكا

جالياتالىينتمون
(4!

انثمبال@ثرق.متأثرينكانواولكنهمنية،يونا

المعرفةمهدعنللبحثشرقاأوجنوباينظرونكانواأتمسهمأيونانيينا

العلم.لطلبوبابلممرالىف@ؤلاءمنكثيراونوسافروالحكمة،
الدقة،تنقصهاالتسميةهذهولكنيونانيين+،افومهؤلاءسميتوأنا

الأبيضللبحرالشرقيةالشواطىءوشعوبالأوسطالشرقشعوبفان

منذتمازجتالمتوسلى
ا.وتكرارمرارامق.العشريقالقرنمطاع

المؤرخونافتعلهبماالظلامغشيهاالأمورهذهفىآراءناأنضلى

بأعمالالتنويهمناليونانيةالفارسطللحروبعندالقدماء

معروفىم(،ق.490)البريةماراثونمعركةفىالمجيدةنانييناليو
كة

الحروبهذهوصفأ8؟أنويماكنم(.ق.480)البحريةلىإإميس

منولكننانية،الهجوورىاوالش@الآسيوىالاستبدادبينصدامبأنها

قديميونانىطبيبثح(ةه"شأهع)3ءنا@بقرا@أوا@قرأبوأوا@أبقر(1)

ولءلهكاس@8هول@لهاثح."+ء،333هلمء@"أ،عك@ير،4،3ول"@"و7ء،43،لأ@

52كلي+،203ع3س@2(4.+4دأ،هول4هولكهء3،0829،ثا،:37ثا)57،،622:4-

اليناوصلتالذيناليونانفلاسفةأقدمالطبيميونالفلاسفة(3)

ف(.)ع.هم.أخبار

ف()ع.خرين.7قومأرضئتميشقوممنجماعةالجالية)؟(
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أكانوفالفرسوالغرب.الشرقبينحربكأنهاعنهافتحدثأنالتضليل

الغربية،بالمدنيةمتأثرينبدورهمكانواوالفينيميونللفينيقيين،حلفاء
اكنسبو(قداليونانبئنمنكفيركانبينماهذا،يومنافىكاليهود
الاريينبيننزاعاأيضاتكنلمالحروبهف@انثمالشرقية.الصبغة

حلفاؤهمبينماأتمسهم،كا@ونانالآريةفىيقونصفالفرسوالساميين،
الامبراكانتوكذلكساميين.كانوأالنمينيقيون

أ
مانيةالاظصووية

جميعمنمتراكمةكتلا)الفاوسية(
قهالمثوفىالعائشةواالسلالات

السمنين.ألوفمرورمعمرة.د@مرةتمازصالننىوهىالأوسلى،
الآراهية،فكانتالآريةالفارسيةالإمبرإطوريةتلكفىالعامةاللغةأمما

محامية.لغةوهى

تلتقىأرضأنهعلىالأوسلىالشرقلىدائما(ننظرأنعليناولجب
)الولايافةبلادنادعواأنالناسلبعضاتفق@رقدوتفترق،الطرقفيها

بوتقةإلمتحدة(
(1)

الشحرقعلىأشدانطباقاينطبقوصفهااهذاولكنبم
الأوس@،

قا@هأمريكاأنهوجدا،عظيملرلكقواحدفارقمع

شمهدقدالأوسلىالشرقبينماقلياو،@قزيهدر3عاممالتىنحوالعملية5ب@أ

هذا
ضعفا.ضثمرينذلكعلىتزيدمدةالتماؤج

ناناليوعزالثصرقتأثير

@لىوجدناهأليونانىالعلمالىرجعنانحناواذا
اتبمؤشتننرب

مختلفة،شرقية
يتتبعهاأنيماكناتالمؤثرهذهوممرية.رلميةوبانيةاايرمن

افلاطونكتمبفىالباحث
الأثرحيثآخريننيينيوناكتابعنفضلا(2)

كندهمالشرقى
جميعنستعرض@أنناليفبوأنهضوحاأأشد

1 امتزاجعنكنايةالممادن،فيهتصهواناءالبودقةأوالبوتقةإ(1
)عالشعوب.

ف(.ة

4منعاضعظيميونانىفيسموفأفلاطون(2) 2 الى9
03 مق.4

كف(.ع.1

راج@:يرانىا،ألاثرمدىرفةلم@(3)
لاهك@س@9ول@84حل@سأء+3@@ءولحولثحهولط:،ع@أ@43@3ع+لم،عولكاف@.3

62له.@14حم@3ء+:هم@@كا@ولءأ@مم@ 8ثاثا@:،10-8
.
!30132ع@89313ثا23،3

كاه!غلأع@(أ3لهاأء*أح9،43ثاثهء،ثا،ثه7:48")ثهاس@.+،ث@هسأولط:@ء@ل@عناعء3لم+ي@

(@@34كه94،9!.

23الحاشيةءرفراجعالمصرىالاثرمدىلمحرفةواما
ثممتنهامع

الى:ارجع
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هذأمثلعملاأنغيرالعلمية،اليونانليفتافىالملموحةالشرقيةالآرأءا

بموضوعنا.تتعلقعارضةاشأرالتمنأكثرتكونلاثمزمناطويلا،يحبسنا

فقفزثمالبعيد،الماضىندعأننرىذلكنفعلأنمنبدلاولكن

العامعندلنففللميلاد،السادسالقرنالىنصلحتىالعصورثنايائ
5المحتوم، 2 الفلسفة،تدريسومنعأثيناجامعةجستنيانأغلقحينمام،9

الفلسفة.لاحتضانايطالياف@كاسينوجبلديرفتحثمكلها.اليونانفى

منأجدرتاريخايجدأنأحدنستطيعولن
بينالروحىالحدليكونهذا،

الوسي@.العصر"القديمالعصرموهمايس@أنعلىالناستواضعع@رين

الفرقكانتالزمنذلكفى
(1)

فية،الماروالأوس@:الشرقفىالمسيحية

رية،لجرلمجواووية،لنسطواو
(2)

بعالأوا)وبيةليعقوااولحبشية،اولقبطية،او

واتسعتثبتتقد((1)فىالمسيحاحدةلوالطبيعةبابهاأصحايقولاتالأخير

منأسوأكانالذىأنعلىالعامة.الكنيسةاوبينبينهالآالشة
ن2ذلك

-

فشيئاشيئايزيدكانالذىبالانشقاقزقت@العامةالكنب@سةتلك

امنيسةوبيننان()اليوالشرقفىالأرثوذكسيةأونطيةالبيزالكنيسةبين

علماأقليكونقدالقارىءأنوبما)ايطاليا(.الغربفىالماكاثوليكية

البروتستانتية،الدينىالاصلاحبحركةمنهالكنيسةفىالأولاقجمالافة

فهمعلىتعينهأنيمكنالتاليةالماحوظاتفان
فيماوخصوصاذلك،

المسيح.فىالواءإةبالطبيعةالقائلينالذكر:الآتمهبالتعبيريتعلق
@هس@؟عأ"8*8118@ثحوله@ء@3أ-468،(9ثه5)ى:@ل@مطعلم،ص@لاكاهكلب@434لم3بري

41ثم!عك@314لأعكثلأس@*(.أك@،803فى)2،9كال@.+.ص@8@أحءع9،-288،(ثه4):

هءل@،14ء4ءطم@ءلم@أ3و،53عءأطعءلم@أ4ءعأ،51ىيلمءىكا@،مم@عكهلمصالا،عىل@،7

ىعكههءهطمكا@كاقمه+،ء@3أىلأه@مأةلم@لأه،أغولطءقىألم،علم@أ343ع52طم؟ي

لىى@4@ع@@13ءكهوألأ(ثلأهث@93،404ثحء،.!ح3ولء+33@غس@@3@أءح8،(خيبم-

:3،3 2 1ثاكالم.1 !9ثه)ثه:@ع،لمروءلألك@لمءلأءح3حقلأعحعكلاح*(.353ول9

ثههثه-46).

الكنائس.الأصلفى(11
سكندريةالم"بطريكجريجوريوسالىفوبةيجوريةالجرقةالفر(2)

@أتباعمن
انيقولوكانأيفا،اسكندرياأريوسوكانريوس.

المخلوقات،أولانهالاضىء،لامنمخلوقهوبلباله،ليسالمسيح

قتلحمىالكاثوليكيينيقاومجريجوريوسوكاناخوته.جميعماوالخلائق

3عام 4 كتراجعم.8
فرحات،جرمانوسللمطرانالبدعديوانب

روم
ف(.)ع.5،556

1الأوسطلشرقا2م-



طبيعةفىاللاواءاضلافمنالنصرانيةفىالأولىالمفرقفشأت

مفترقتينوآلهية،بثمريةطبيعتين،لهأنأماله؟أمانسانأهوالمسيح،

بأنيقولطكانصواباالمسيحيةفىالمعتبرالمسيحىفالرأىبرممنزجتينأو

واحد.)شخص(أقنومفىولكنواله@ية(،)بشريةطبيعتينالمسيح@

ط@بيعتينللمسيحأنفادعواالاسكندرىنسطووأتجاحالنساطرةأما

)شخصين(وأقنومين
(1)

علىم435عامأفسوسمجمعحكمول@!بم

تمسكواقدال@واحدةبا@طبيعةالقائلينأنعلىكفر.بأنهانسطورآراء

احدةوطبيعةالاالمسيحفىليسبأنهوقالوالالجد،حبلمنالآخربالطرف

خلقدونصةمجمععليهمحكمأيضاوهؤلاءواحد،شخص(وأقنبى@!

4عاميا@كفر 5 1
0

وحدلثاقديطىادحديدالستار

أوربابينيفصلالذىالهحديدىالستارعناليومالناسيتكلم

تحت)واقعةاالشربيةأووباوبينالسوفيتىللنفوذالخاضعةالشرقية

حقبةأثناءفىموجوداكانالستارهذاالأهيركى.الانجليزىالنفوذ

أشرفولما)2(،واللاتينىنىاليوناالعالمينبينالوسطىالعصورمنطويلة

قيةالشرالاكنيستينبينالاتمصالكاننهايتهعلىالميلادىالثامنالقرن

أصقدوالغربية
جمح

أصبحتقدواللاتيناليونانبينالعداوةنتوكاتاما.

شأراد@لمااللاتيهىأندوجةالىشديدة
ينابيعمنيستقواأنبعدفيماا

اليونانيةاللغةلاالعربيةاللغةيتعلمواأنفضلواالقديمةالحكمة
(3)

ء

"البدعديوان@كتابفىفرحاتجرمانوسالمطرانذكر(1)

ال@ه،بوالدةليستالعذواءمريمان"قالأنهنسطورعن(89)رقم

ابنآلهاأعبفأنوحاشالىانسان...منيولدأنيمكنلااللهأنجل،

ومسيحأن:ابنانهرفكذلكطبعانفيهالمسيحأنوكماشهرين...
الهأحدهما

من
منانسانوالآخرالاب،الله

أمه
يسمىكانوهذامريم.

ف(.)ع.ثااللهوالدةلاالمسيحوالدةالعذراء

5أيضا:ذلكفىراجع(2)
0

7ثه ، ، ول،.403،ثهثه،ثهثاثا-ثاه،،8

فىوالتباينالوحدة"أىمرارأ،المسألةهذهعالجتأنلىسبق(3)

."المتوس@الأبيضالبحرحوضبلاد
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الاسلامعور

دلأعرلحظةهنانقفأنيجبقصتى.حوادثالآنأستبقأننىغير

الاكبرفادبئالحوأخصبمنواحدةحادثةحال،كلعلىبايجازعليكم،

ذلئهنستطيعمىولاكنالاسلام.وووهى@نجة،الانساتارييئفئ

الأميركيين،نحنعندناشهرة،الأرضبقاعأقلمنبقعةالىننتقلأنلمجب

مرغوباأمراالبلادهذهوصفكانذلكأجلمنالعرب.دالى*أى

حال،كلعلىالعناء،هذاعليكمسأوفرأننىغيرالموقف.هذافىفيه

أنالمرجحومنالموضوع.ف@الأساسيةالأمورتعرفونأنكمأعتقداذ

يمكنمماأكثرالعربجزبرةشبهعنيعرفونبينناحاضرونمنكمنفرا

بقعةتمدقريبزمنالىالعربجزيرةشبهكانتلىلقهأعرفه.أنأناأى

من
أشد

منهاالأكبرفالقسمغروولاالأرض،وجهعلىمحلاالبقاع

أناذنغريبافيسأوفيها.أنيسلاههجورةهةواسهصحراويةأرض

حياوليستنزلالمهجور،المكانهذأمثلالىالذهابالانسانعلىيتوجب

فىويكفينىريب،بلابينكممعروفةالقصةهذهولكنجديدا!1،ببا1

ات.ذكرإبضعأذهانكمالىأعيدأنالمقامهذا

محمدالقاسمأبولد:
فىوسلم(عليهالله)صلىالقرشىاللهعبدبن

57نحومكة 0

الجهلمنفيهكانواولماقومه،لحالابولقدم.

نحولدعوةباصدعثمالفضائل.وهجرا@كلمةاقوافتروالقسوة،والطمع

6عام بالناس،حنرفعظمتأنبعدسنة،أربصونيومذاكوعمره1،0

الر@حمهالمرفيمكةذتكاالحينذلكفىوطيد.لىمت@بايمانصدوهوامتلا

الأغنياء،منكبيروفيهمءلىدأهلها-أماالعرب.جزيرةشبهفىللتجارة

حظارزقواالذينومن
ثشىءعلىكانوافقدالجدل-من

منير
العناد.

مكةأهلوسلك
مع

امكثرسلككماوسلم(عليهالله)صلىمحمد
لمص@جتهممناقضايمدوكانالضمنىلالتهدلدالمشر@نصحهأنأنسا@، ط

".

لهفتحواقدقبليكونواءنلمأنهمومعالتجارية.
قلى،قلوب@

فان@
خرجأقبعد

كلامهعنأصواالسافر،التهديدالىلهمنصحه

واحدة.مرة/نهمآذا
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ثمةيبقلمأنهحمدالرسولرأىأنبعد62،2عاممنسبتمبروفى

فائدة
آخر،مكانالىباتباعهالرسولهاجرالمكيين،عنادعلىالصبرمن

(1)أميالوعشرةمائتيننحويبعد
أصبحتالتىيثربالىمكة،شمالى

ا.اختصارالمدينةأوالرسول،مدينةالحينذلكمنذتدعى

عاليهالثه)صلىالرسولحياةففاصل!حداكانصالهجرةهذء

دينالاإسلامالرسمىالبدءلأفهاد،الجد؟الدينتاريخوفىوسلم(،

دها.ودولة
2مبدالهجرةجعلتحتىذلكبعدالأمريطللمثم

للتقويم
الخطاب.بنعمرالثانىالخليفةأيامألاسلامى،

الأنبياءا@وانهمثلوسلم(عليهالثه)صلىا@ثهوسولمحمدوكان

كائتولتكدفيه.قياسلابمانجاحامنهمأعظمكانولكنالسابقين،

أصحابهيحفظهامبين،بىصبلساناليهاللهبهاأوحىالتىالكثاو،الآيات

الوحىهذاانثممباشرة.نزولهابعدمنهمالوحىكتبةيدونهاأوغيبا،
واحد،مصحففىبمدفيماتجمعالمجيد،القرآنمنهيتألفالذى

جمع

632عاممرةهرتين:
باشرافالصديق،بكرأبىالأولالخليفةأيامم

الخليفةأيامثمالصحابة،وكبارالوحىكتبةأحدثابت،بنزي!
والأخير@الثانيةللمرةتمسهثابتبنؤيدباشراوطعفان،بنالثالثءثمان

6عامنحو 5 0

رتبتسورة،عشرةوأربعمائةالكريمالقرآنروسوم.

أولمنهاالطوالالسورفجاءتالثازى،الجمعفىالحالىترتيبها
الكتاب،فاتحةعداماالتدريج،علىآخرهالقصاروالسورالمم@حف،

غيرهأقصاراسوراعداوماالأولى،السورةجعلتولكن@اقصيرة،و@ى

يقرأهاالفاتحةوسووةالطوالالس@ورمنغيرهاقبلجاءتأيضا

مناقمروالقرآن."ناأبا"أعدادالمسيحىيقرأكماصلاتهفىالم@مسم

ال@لىيدالمهد
أفكبيرا.اختلافاالجديدالعهدعنيختلفولماكنه1(،-3

ف!.)ع.كيلومترا.366خو(!)

ألرسولىقولالىيرجعتوفيقىأمرالكريمالقرانسورترتيب(2)

وفىعليههىالذىالترتيبعلىالسوراياتجعلفىوسلمعليهاللهصلى
ف(.)ع.الحالىترتيبهامرتبةالسمووجع@

وانجيلمتى،انجيلالأربحة:الأناجيلالجدلدبالعهدالمقصود(31

ثمالمسيح،لحياةرواياتأربعوهىيوحنا.وانجيلقا،لووانجيلقس،مو
@

يوحنارؤياثموسواهما،وبطرسبرلسماررصائلثمالرسل،عمال

ف(.ع.اللاهوتى.!
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الفقهأموريتضمنكماالقصص،منوأجزاءالايمانأركانيتضمن

عشوأو،والحبادة.لرالتشريم
البديعأسلوبها@بالغةأقسامه

(1ة
أما0

(2)ااهدزفكانتمسهسوللرا
وأحدأىاظمعمليا،ووجلاوثرعا،وفقيهام@

الشعراء
كذلك.نعدهأنلناجازلوالعالمى،الأدبتاريخفى(3)

لاسأ
وأركانهم

ها؟
أنث@الا@رم"ومعنىالاسلام،فهوالجديددينا@هذااسم

مشتقافكانأتباعه،اسموأماالنه.الىتمسهالانسانيسلم
المصدرمن

رسولالىبهأوحىكماالاسلام-كانوقدالمسطمون؟."نف@صه:
ولكنبسيطا-.ديخاالثه-ولرسبهصدعوثماالفه/
صشوائبالأديان-منلغيرهاتفقكمابه-عامختأنقأ@

الاسرائيليات
(4)

أغرمالذىالجدلمنأوالعقول،قاصروبهاأتىالتى
الغوصويدعونالألفاضل،بظاهريتمسكونالذينالظاهريون،الفقهاءبه

با@.أمرالأصلىشكلهفىالاسلإمولكنومعانيه.الكلاممقاصدعلى

لآالخمسصالاسلاموأركان
هى:

أنأشهدقول:وهىالاسلام،فىخوللمىا@ناعا،أودةال@ث@-1
الله.رسولمحمداوأنالثهالاالهل!

برالعرغيرالىيخيلالذىالاختلافوماواحد،القرآنأءملوب(1)

يع.وتشرقصصأوووعيد،وعدبينالأغراضحسباملامتصريفسوى
البلاغة.لتعريفمطابقوهذاا@خ.

متصوف.الأصلفى(2)

ولهالبالشمر،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولمحمديوصفلا!3)
موجودةكانتالثممعرعبقريةولكنله.ينبغىوماالشعرعلمناهوماتحالى:

لاعشفوكانلأنهالشمر،نظمالىيلجألماللهرسولكانوانالله،رهولفى

فىوردوقدللجاحظ،هوالتعليلهذابالرسالة.منه،أعظمهوبحاعنه
1القاهرةالسندوبى،حسنتحقيقوالتبيين،البيان 3 5 1@-

1 93 2
الثالث،ألجزءبم.

كاملانشرتهأنلىسبقوقدا(.2؟-141ص

1شعبان8الاور-العددالثالثة،السنةبيروت،الاولى،مجلهفى 3 59

1و 1 0

1ايلول 9 ف(.)ع.العاشرةالصفحة4،0

تالمغيبوصف@فىومبالغاتخرافية،وأخبارلاتحكاائيلياتالاص!4)

تظاهرواأوأسلموا،الذىائيل!اص)بنىاليقودمغمنافقوننفردسها
ذلكاعرفرالمسلمينعلماءأنغيروالفقه.التار@ئالآصح،علىبلاسلام

العوام،عقليةمعتتفقالالسرائيلياتهذهأنبماومنالقديم،الزمنمنذ
ذأعتمقد

ف(.)ع.إسلمين..امننفرأيضابهاخدعثمبينهم،
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والليلة.اليومفىمراتخمسالصلاةاقام-2@

وهىالزكاة،-3!
المسلبمعلىأداؤهايجبال@نىالمقنعةقةالصف

سورالميعه
الم@صلمين.منالمحتاجينلمختلف

4
ت

رمضان.صوم

المسمتطيع.ع@لىالعمرفىواحدةمرةمكةالىالحج-5

الاسلامأركانفىوليس
الىونظرأالمسلم،غيرهنهينفر@ثىءهذه

اصلاحادخالالىحاجةثمةيكن*لمعددها،وقلةالفرائضهذهبساطة
مممهكلتمسفىالاسلاميةالعقيدةتثبتحتىعليهاما

ةقوتربدأولمم

انفعلا.وانتشرتوقويتثبتتمافوقانتشارهاليسمهلثبوتها،بعد

ورسوخهاقوتهامنذاتىدليللهاالاسلاميةللعقيدةالحمليةالقيمة

ةج@اوالشرقية-الهندجزأئروفىأفريقية،فىليسهلواتنشارها،

الأماكن.منوسواهاوسومطرة-،،

)1(.،تماماأميايكنلمانبالكتابة،العلمنزررجلاالرسولكان:

للتجارءوافلبال@رحلاتهأثناءالرسولولقىعظيمة.عبقريةذاكانولنكه

منلهمكمانوالنصارىاليهوداللاجئينمنجماعةم@العربجزيرةشبهفى

الاهت@مابمشديدكانالرسولأنوبماللبدو.يكنلمماالروح@يةالثقافة

علىكانالرسولأننجدوهكذاهؤلاء.الىيتحدثكانفقدبالإين،

دتينالعقيهمنكثيرةوبأشياءوالانجيل،التوراةمنكثيرةبأمورعلنم

ذلك.الىضديدةاشاراتالكريبمالقرآنوفىب@والنصرانيةالي@هودية

المنتقرالفارقمعأيضا،التوواةقصصمنانءدداالقرنجد@وكذلك

ساقتباايعدأنيمكنسلامالاؤلعصرينابينالالأحولاختلاف
من
ديةليهوا

يجه@ليكنلمالرسولبأنيفيدماوالسميرالحديثكتبفىورد(1)

@ف(..)ع.القراءةولاالكتابةيعرفلاكانومنهالحروف،أنمتمكال

القرانيردئمماكثيرةأموراأنللرسوليقولونمكةكفاركان!2)

قولهعليهمالردفىاللهفمأنزلبمثاها،ويخبروناليهودأحبارفهايعر

2الشعراء-)سورة 69،2
@

1ا- البافي.ربلتفزلوانه":(97

مبين.عربىبلسانالمنذرين،منكممونقلبكعلىالأمين،الروحبهنزل

بنىعلماءلعلمهأنايةلهميكنلمأوالأولين،)كتب(زبرلفىوانه

هذاائيل؟اس
منن7القرورد@مابأنالعلممع

يةاليهوبآلعقائد

اةوالتوفىماولااليوم،واليهودالنصارىعندمايشبهلاوالمسيحية

ف(.)ع.نجيل.الاو
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همبعفعدهولقدالنمرانية،و3
(1)كذلك

عليهالثهصلى.)محمداان0

البتولمريموعر@واحترامهم،اسرائيلبنىأنبياءعرف-وهلمم(

اللهرسولولكنهؤالمشيح،
النبببينوخاتم

الاصلامجبالمسلمينقأخر

حسبفالاسلام،
أنال!وللنصرانية.لليهوديةمكملالرأى،هذا

يتممالتىالكبرىالأديانثالثالاسلامانيقولونلالحدشالدارسين
أحسنه-علىوالاسلامواحد.مجموعالىترجعوالتىبعضا،بعضها

السلفيينآثارفىلمجدواكما
)م(

يرجعوأنيريدونالذينالفقهاءأى
ا

السلف"أيامفىعليهكانماالىبالاسملام
"الصالح

أمثالالصفاء،من

المسيحىالباحثيذكرعبده،ومحمدالوهابعبد.بنومحمدتيميةابق
منبهعلقفقدمظاهرهأسوأفىأماالحديثاإنىالو@بالمذهب

منافىا@ولا،بالشكلالاسلامصلةيثبتنفسهالقرانان(1)

سماكمهوابراهيم،أبيكمملة"يقول:حينماوالمسيحيةاليهودية
جاءتدينه@مودالي@بدلفلما5(22:78الحج-)سورة"المسلمين

تامائيكنلممالاتماملام،الاهجاءدينهمالنصارىبدلولماالنصرانية،
ف(.)ع.والمسيحية.اليهودية

.(33:10يلاحزاب)سورة"النبيينوخاتمالهوسولومن\)(2)
بدعةالاسلامبأنللزعممبرووالنصاوىاليهودرأىفىهىالايةهذه

الاس@عنيقالمالأنمسيحية،أويهودية
م

والنصرانيةلليهوديةتكميلأنه
كتاب@واجدوننحنوكذلكانحراف.والنصارىاليهودرأىفىهو

حملتمريمأنعلىيدلللرسولقولاالمصابيح()مشكاةالمشهورالحديث

ألمؤلف.حاش@يةانتهت@مء(.3أه4.ثهة)660،ببشراتصالغيرمنبالمسيح

امريم،القرآنبغيرهذاعلىالاستشهادضرورةثمتلشى
روحمنحملت،بالمسيحمريمأنيثبتالكريمن7فالقر

الوجبوهوالاله،

هذاقجحللمفانهااماثوليكيهالكنيسةأماالاعتقاد.هذاالمسلمينعلى

1سنهبمدالاعندهاالايمانقضايامنالأمر 8 5 ةوسونزولبمدأىم،4

ف(.)ع.سنة.وثلاثينوخمسومائتينألفبنحومريم

لها@38"@ول3الأصلفى(3)

اتباعهينكرمسيحىمذهبول+8،43أ@ولحدانىاليالمذهب(4)
التثليث.
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الكاثوليكيةالمذاهبفىالعبادةأشكالببعضعلقهماأكثرالخرافات

الىراجعول@صنهتمسه،بالاسلاملهصلةلاهذاأنعلىوالب@يؤنطية.

وأشدعدداأكثرثسبياهمالمسلمينمنءوامالجاهلةالطبقاتأفرافىأن

مثا،.وأسبانياايطاليافىالعامةجماجمرمنتثقيفاوأقلتأخرا

أحدثهماوعلىالاسلامعلىالكلامالىارجعسوف
النتائجمن

الرسولعظمةعلىبأمثلةأدلأنلاأ.:علىيجبولكنقليل،بعدالعجيبة

رأى.صحةأثبتحتىصختلفةطرقم@ط

بيةالصاللفةعب@ية

مقفكانلغته:سوىاضةيعرفالرسموليكنلمالأولىالمرتبةففى

لغتهمسوىيعرفونلى*الذينأنكبرى.أهميةعليهايعلقأناللبيحى
يهلىوان2الىعمومايميلونبينهم-يقلالتحلي@مكاناذاوخصوصا-

الرسوقعلىنزلالوحىأنثمالوحيدة.أوالأساسيةهىأغتهم

كانتوهكذاذلك(.سمعنااذاندهشلا)ونحن)1(،العربيةباللغة

وجربالرسولأكدولقدالجنة.أهلولغةالوحى،لغةالله،،؟لغةالعريية

منثمالخيال،ذلكنتافجمنفكانالعربية،باللغةقرآنأاقراءة
نتا

ورج
@ذ!

أثتالحربية،للغةالمطلقةألصحةالتأكيدءلىفىالوإحد،العقلىهالإتي

منالعربيةاللغةأصبحت
الوسائلواحدىالمالم،فىالبارزةاللغات

أمةلغةتزللمال@يومالىوهىالوسطى،العصورفىللثقافةالأساسية

فىموزعة
الأرض.بقاعجمدي@ع

عربىبلساننزلطالقران.أنفكرةأىالفكرة-هذهبينوليس

كاتناقض،القرآنفىأجنبىصلالى@ترجعالضىالكلماتوبإقمبين--

دالسيوطى)@(،لميلادعشرالخاهسالقرنمنذالمسلمونالعلماءذكر

نا7قر)يكاأوحيناوكذلك"42:7الشورلى-سورةراجهع(1)

باللغةالوحىصلةتؤكدالتىوالآيات."حولهاومنالقرىأملتنذرعربيا

ف(.)ع.كثيرة.بيةالعو

فيهألفللميلاد،عتنرالخامسالقرنقبلىذلكذكروردأ2(.

ف(.)ع.المفسرون.وذكرهوالقرطبى،لبىالنضصا

ء2



1 4 4 51-1 5 0 مفردأت"كتابه:فىجفرىآرثرذكركماأوم(،5

لقد"الداخلية0انقرآن
أحدالقرآنفىالدخيلةالكلماتالسبوطىقسم

نية،والسرياواالثدية،نيةناواليورسية،والفاالحبشية،الكلماتقسما:عثسر

ى،جفرأمابرية.لبراونجية،لزاولتركية،اولقبحفية،اولنبطية،اوية،لعبراو

كلماتهامنشىءدخلولهجةلغةوخمسينخمسعنيقللاماالىفيشير

الاتصالعنمعزولةلغةتكونأنالنظريالفتلمماوانهالكريم،القرآنفى

علىللميلادالسابعالقرنمنذاشتملتالعربيةكاللغةالخارجى@العالم

اوقتافىتجاروقومرجلقوملغةلكنب@الكثرةبهذهأجنبيةكلمات

تماما.معزولةتكونأنيمكنلاالعربية-اللغةكانتكمانفسه-

الذينانثموالأحباش.الفرس،السريان،.:معيتجروناثوكاالعربان

اكانوماكثيرامثلا،كالرسولخاص،دينىاتجاهذوىمنهمكانوا

"

للتحدثمؤاتيةفرصادونجه
ألاتالاتصاهذهكلوالنصارى.اليهودكحع

كماندالرصبأنطبعانقرأننحنوعلببناالقرآن،نمأاليهاالاشارةتبدو

نيةناواليونية،والسرياكالعبرية،دينيةلغاتبوجوديعلم

نشوءأنهىملحوظةأبدىوأنقليلا،أستطردن2لىاسمحوارهنا

الغاهضةالأسرارأحدهونماامنها-ألوفوهنالكوتطورها-اللغات

المتسق،المنطقومنالعبقرية،منروائعاللغاتهذهبعضانالحياة.فى

هذانماكيفتمهمأنالمستحيللمنوانهتمسه.الوقتفىالتشابكومن

عنخارجاللغاتنمولأنذلكاللغات.لهذهالجميلالمتشابكالبناء"

أنقبلموجودةكانتالطبيعيةاللغاتانبديد.حدالىالشعورفطاق

أبدافريبولاطوبل.وبزمنأيضا،باللغةأوبالنحوالانسانينهكر

النحوكتابوضعحينمادونتقدكاذتاليونانىالأدبووأئعأن

صأئا@ولح3ثهس@ء؟،3؟عء3:بمهغعلأده،.كمهكا@ةلم@@ءلم3ىلمء-@ءا(1)

4ثا8). 7951ء@،@ءه؟9 له@39ك@(.+4@كثأحاح@ة3،كاهح،ولأ@،3ح3اس@ك@لأ،0

كثيرة،لغاتجود5عرذواالجاهليةفىالعربآ@فىلاويب(2)

بثصراأنمكةمثصركوزعمولماالجاهلى.الشعرفىوردمنهاشيئاوعرفوا

16:1)النحلتعالىقولهنزلالماضى،أخباراليهوينقلالرسوليعلم 0

3)

أعجمىاليهيلحدونالذىلسانبثصر،يعلمهانمايقولرناقهمنعلمولقد"
ف(.)ع.مق.مببىلساتء@وحذا
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يم@شلاولكنيوصفأ،وأنيحللأنيماكنلغةكلجمالان-الأول.

فئننأا.ما.زهرةأوماعصفورجمالئعللأنيمكنمما.أكنريعللأث

ممأالثهشاءما"نقول:وأننرىمما.نعجبأنيمكنالأحوالهذهمثل

مفىبقبسمؤيدايكنلملوذلكليستطيعالرسوليكن)ولماتفقولقد

كانتالثهرسولفهاصالتىالوحيدةاللغةأنالوحى(
اللغالظأجملمن

لتللثويمبهنجدا،غنيةالعربيةاللغةفىالمفرداتخزائنانالوجود.ث

يسهلوالأنيقالمتشابكالاشتقاقلأنذلكنهاية،يلاتزادأنالمفردات

بحسسباقديمةالجذوومنجديدةصيغايجاد
كلاليهيحتاجما

ذلكعلىمثالالنأخذمعين.نظامعلىمان،إنه
سلمم:لس

السلم/فىدخلسالم:التحية،أوالسلامألقىحيا،ن!،ممناها:

انقادأسمما:
تسلم:بمددهوالخضوعالاسلامومنهاوخضع،

منشيئاأخذ

الصحي@والسليمبمالحربخلافوالسلمالتحية،السلام:بمغيرهيد

دالأسوالحجرلمسالاستلامبموالقبولالرضاالتسليم:بمالمريفبىغير

مماوغيرهامسالم.ومتسلممسلم،وهنالكالتقبيل.باليد،أوبالشفة

حترمعين،نظامع@لىيجرىالاشتقاقأنثمالحصر.علىأح@يانايب،

فانهجديدة،صيغةبهمرتاذاالقأوىءأن
معناهايف@

وأذالقرينة.من

العربيأاللغةفىالخ@اصةهذهايفهمو-أنليستطيعونالعبريةاللغةدارسى

طواعيأأقلالعبريةالكلماتولكنتمسها،المربيةاللغةلدارلمى

منللتمريف
التراللغةهذهكأنمالنايبدووهكذاالعربية.الكلمات

أولهامكتوباكانقدللميلاد،السابعالقرنقبلالبدو،يتكلمهاكان

تصبح
العالم.فىالعلمونشرالدينلتبليغأداة

ل@

كامالآالتحديد،بهذاذت،كاالعربلغةأنهااعتبارعلىالقرآن

أماعأيضاهنانحنوها
معالرسول،فانعجيب،اتفاق@

ثارأمى،أنه

العربىالت@عبرالانجليزى،النصفىسارتون،الدكتوراستممل(1)

ف.(.)ع."شاءاللهما"
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نا،بياالثهآتاهاذ)1(،الغةناصيةيمذ.
جعلتهامرونةالعربيةالغةووهب

معانيهدقائقبجميعتدوينأحسنالالهىالوحىتدونأنعلىدرة@

يساعدوهكذابممتانةوفيهاطلاوةعليهابعباراتعنهتعبروأنولفتاته،

وفععلىنالقرآ.
عنالتمبيرفىالأعلىالمثلمقامالىالمربيةاللغة

المقاصد.

كلههذاأنغير
العادى،للتخاطبشحدفىةلهجاتنشوءمنيمنعلم

الأممأبناءأصبححينماوخصوصا
ومنالعربية.يتكلمونالمختلفة

منجعلالكريمالفرآن
أسمىعنللتعبيردوليةوسيلةامربيةااللنة

الحياة.مقتضيات

علميةورحلةموحدعاملال@

مستطيعمحمدمكلعلىوأجباالحججعلفقدالثانىالمقامفىأما

لأولئكنسبياسهلاأمراالحجكانوقدالحمر،فىالأقلعلىاحدةو.مرة

يومذاكأحدياكن)ولمالعربجزيرةشبهفىكالرسول،يحيشون،الذين

كآنجووفىالشقة،بعيدغيرسفراالحجكان:(2)هؤلاء(.بغيرإفكر

بقعةفىالمسلمونانتشرلماولكنألفوه.قدالأولونالمسلمونولئك3

منكبيرشىءفيهأمراالحجأصبحالأرض،منوأسعة
المشقة،

ثم
3

مصاعبعلىينطوىعام،منأكثرأوواحدعاما.بهالقيامصبح

ومعالرفه.أسبابمنالحرمانمنأنواعوعلىتصدق،لملا
فانذك

يقومونكانواالدهشة-علىحقايبعثوهذاالناس-منكبيراءدد!

كانافانالرؤساءأماعائق.كلمنالرغمعلىبالحج
فىيحج

؟

حماةصاصالمؤيدالملكالفداءأباأنذلكمثالمرة،منع@زاالأحي@انغلب

قالى:وسلمعليهاللىصلىالرسولأنالتنريفالحديثافىجاء(1)

قريش،(.منانىبيدالعرب،أفصحأنا"وقال:"،الكلمجوامعأوتيت"

وعظيمةلرسالةاختارداللهفانغروولا
"رسالتهيجعلحيثأعلمالله"

6:1الأنمام-سورةالكريم،ن2)القر ف(.)ع..24

فىالاسلامأركانمنالركنهذافرضعندأرادالاسلامأنالحق(2)

يمامرالقرآنمنكثاريات3فىظاهروهداأجمع.بقاع-العالمفىكلهمالناس

فائدةلاومشهور
ف(.)ع.هنا.عليهالاستشهادمن

2



حج
لةالرطوأماالأقل.علىمراتتكى

بطوطةابنالعظيم
فقد(1)

حج

كانتالمقدسالواجببهذاخصالذىالموصمأثناءونىمرات.س@ت

كانوهنالكدولى،مؤتمرانعقادهكانوكأنهماتبدوانوالمدينةمكة

المثققهيكنولمالآراء.ويتبادلونيجتممونالمتشابهةبالقضاياالمهتمون

يجتمع
الاصملاآبدارمعلوماتهويزبدجنس،كلمنالجاجالىفقلى

ثافمتالتىالبالغةوالحماسمةالاحتفالاتولكنالاسلامى(،)بالمالم

منتنتج
أمته.وبوحدةبدينهايمانهتثبتكلهانتكاذلك

بوسعيكنبرلم
الحج،منأثراأشدولاأبس@وسيلةي@يخيلأنأحد

فهمالىالاسلامسبقولقدالمسلمين.بينالروحيةالوحدةلضمان
تلك

أجنبيةبلادفىالمسملمينانتشاويدعوأنقبلوتحقيقهاالوسيلة

زيادةالوحدةصذهالىالحاجةازديادالىغرببةوأجواء

تنتقأ@دانتالتىالسرعةمنليدهشالعربيةللثقافةالدارسوأنبالغة،

منالاسلامى.العالمأطرافبينالمعلوماتب@ا
ج@هوأنمثا،ذلك

ه

الصفا-اناخورسائلفىالمتضمنةوالملومالفلسفة
ااشنهروجماعةوهم

فىعرفتقدللميلأد-الما@ثرالقرنمنالثانىالنصفمنذالبمرةفى

بىصبنالدينمحيىآراءعرفتوكذلكجدا.قصيرزمنبعدا

أشقرعربىبنالدينمحيلأنبسرءلآ،الشامفىالأندلسىالأشبب@لى
-

أنبعد
حج-

1فىعامتوف@حيثدمشقفى 2 4 فمايتعلقأماالمميلاد.0

الوسطى،العصور@العلمطلبفىللرحلةمسارياكانالحجفانبالعلماء

و@لعنههذه.أيامنافىذلك،يشبهوماالجامعات،بينالأساتذةوأضبادل

منأهبمكان
ىالأخرالعلمىالاتصالللاوسالأنكلها،هذه

طالببامكانكمانولقدبعد.عرفتقدتكنلموالمجلات(بهالصحفأ

أشأءلهيتاحكانواذاوال@ج،الدراسةبينفى@مولةيجمعأنالعم

حاجته،بقدروطوالاكنارامراتمختلفةأماكنفىيتوقفأنوايابهذهابه

بطرطةوابنعثصر،الرابعالقرنمنالاولالنصففىالغداءأبوعاش(1)

.4ول"53أ.67940:3،،6.منهالثانىالنصففى
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أئمةالىيجتمعوإن
الأساتذةدىي@بينيجلسأوينة،مطكلفىالعلم

المختلفة،الجامعاتفىالمشهورين
حمى

أثناءالحاجبامكانكانانه

وهكذابطوطة(،ابنفمل)كمامرةبعدمرةيتزوجأنالطويلحجه

البلادبأهلاتصالهنتيجةللمعلومات،جديدةبمصادريتصلأنلهيتاح

فيها.يتزوخالمى

للتنظيمووسيلةللايملىاهتحانالصيام

الىالفجرمطلعمننهاركلفىالصيامفرضفانالثالثالمقامفىوأما

منوخصوصامسلم،لكلقاسياامتحاناكانكاملاشهراالشمسكأباب

وسبكانولكنهالبدو.
ولتثبي@تمسل@،صدركلف@الايمانلسبرغوررعةبالمة

تكنلمولذلكخالص،قمرىالاسلامىالتقويمأنأيضا.الايمانذلك

فص@ق.الىفصلمنالعاممعرتدا:بلبعينه،فصلىكلفىتعودشهرره

جاءأنا@قفاذاالسنة،فصولمنفصلكلفىرمضانيأىوهكذا

خاصةالشرابعنالامتناعكانالصفصلفى
علىشديداالطماموعن

يقومونالذينأولئكعلىوصاخصهيصدقوهذابممؤلماياوقالمهالصائم

أنهعلىجسمانية.يدويهبأعمال
يحس@

ماالىنزيدأنهنا
أنةتقدم

تبلغحتىبطئابالصومتزدادالصيففصلفىعادةتبطىءالتىالأعمالا
اذاالأدنى،حد@ا

معالصومأجتمع
وهذهواحد.آنفىالجووةقسط

منممينش@رفىيتمأنيجبىال@الحجعلىأيضاتصدقالملحوظة

أكمرتصبحالفريضةهذهأنالحجة.ذىفىالقمرية،السنةشهوو

هذان2علىحرا.العامفصولأشدفىال@ةذوجاءاذامشقة
يؤثرلم

بجمتالذينأوائكمنالبعيدةدالبا،يسكنونالذينالحجاجعلىق@

أجل،المكرمة.مكةألىيصلواحتىالسفركاملائعامايقضواأنعليهم

أيضا،فضيلةأكثرولكنمشقة،أكثرالسامىج@دهمجعلقدهذاإن

يعرفأنيستطيعالحاجأنفىأبداريباولاالله.عندأجراوأجزل

تاريخيعينثمتتلو،سنواتمنالجةذىشهرفيهيقعالذىالفصل
حمسب@جه

الفصولأكثرفىحجهموسميختارأنيستطيعوهكذاذلذ.
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الحجاج:مننوعانحينكلفىكانولقد.5اأكثرها@ث.فى.أواعتدالا
فريضتهميؤدواأنيفضلونالذينالناضمون

ثمممكن،جهدبأفلهذه.
يزدادونكيماأمامهموالآلامالمصاعبنردادأنيؤثرونالذينبرونالصا

ا.وأجرفضلا

ايمانيقوىكب@ماشديدتنظيمالىالحاجهالاسلاموأدرك

كانذلكأجلومنقلوبهم،وتتطهرالمسلمين
الصيام@

منالحجش@

منكثيراانقيام.أحسنبهوتقومالتنظيمهذاعلىتحملالتىاتمارينا

التنظيمولفقدانلتساهلهاالتفه،درجةالىضعفتالمسيحية

دفعوااذاالكنائسهذهاتباعانأتباعها.علىتفرضهماولقلةفيها،

المؤهنينمنصارواالكنيسة(مقاعدعلىجلوس@)بدلاشتراكاتهم

ومعغنية،ق@دتكونالكناش@هذهمثلانحقا.
فىالتأثير،حيثمننها،فاذلك

أنفعليكمايمان،ذوىكنائشاتباعتريدونكنتمفاذاالمفقودة.حاكم

عليهمتفرضوا
ولقدحقيقية.تضحياتمنهمواتتطلبوأنشديدا،نظاما

فيه.النبوة)@ةعبقرماتع@منثانيةعلامةوهذ@يرجيداذلكمحمدعرف

الخمرثرور

فىوآنالقر)فىالاسلامفىالخصرحرمتالرابع،المقاموفى

ينتجالتقطيرأنالعلميكتشفأنقبلمعا(،ال@حديث
منمركزةأشكالا

ذلكسبيلفىالتقطيرالناسيستخدمأنقبلأوبس@ولة،السمدنك

الخمرانماآمنواالذينأيهايا"أعريم:االقوآنئجاءقل.ال@على

منرجسوالأزلاموالانصابوالميسر
لعلكمفاجتنبوهالشيطانل@

فلاالاسلامفىالممسكرلفلىأما.(9.:5المائدة-)سورةتفلحون

الرسول:قاللذلكالعقل،يخملماكلعلىبلوحدهاالخمرعلىي@اق

داوود)أبويضا2وقال(74:3)البخاوىحرام،فهرأسكرماكلي@

الاستقسامداحدوالازلامالأصنام،هىالانصابالقمار،هوالمشر(1)

هاماشيئايفعلأنأحدأرادذاذامختلفة،نصائحعليهامكتوبا،سهاماأى

والنجاسة.الخبثهووالرجسعليه،مكتوبهوبماعملثمسهما،سحب
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بميدالاسلامكانوهكذا."حرامفقليلهكثيرهأساكرما"أ:35:5

هذاانتشرتقدتكنلمأوبعد،وجدتتكنلمشرورافمنعالنظر،

مابمقدارخطرةأصبحمتلكنلمأوالواسع،الانتشار
الان.هق

فاذ!مطمئن،ضميرها:مسكرايتناولأنالمسلمبامكانيكنلموهكذا

.

منافقا.أومرتدايكونفانهمسكراهاطىة

ق@بلتوحيدىبدينجاءالسلام()عليهالرسولانالقولوخلاصة

ثمقرون.بتسعةالتوحيدبشرعةيقولمنالنصرانيةفىقومأن؟
انه

وكذلكغيرها.بلغةعارفايكونأنغيرمنالعربية،اللغةبتفوقشعر

ضحوأنقبلالحج،فىللاسلامثقافىمركزايجادالىالدعوةفىنجح

بينالاسلاملنشرهاماالمركزهذامثلسهكونحدأىالىللعالم

متعددة.أمموف@كثيرةسأجظ
أنقبلالاصلامفىالسكرمنعكانثم

كماعامة،مصيبةالسكرأصسبح
هذه،أيامنافىهى

طولل.بزمن

الدينفى@اللتألر

انهأؤكدأنالانلىواسمحوا
د،بصمنولاقبل،منلنبىيتحلم

قفوقعلىالاصراوانمحمد.الرسولكانتصارتاماانتصاراينتصرأن

لهاجعلالذىهواليهاالدينحاجةعلىأوخاصة-المرب@هبئ-الاخة

ثمالحاضر،انتشارها
هذاولولاعديدة.قروناالتفوقهذالهاحفلى

لاضمحلتأومة،طقيمةبلاقليلةلغةالعربيةايغةلبقيتالضمنىاررفاعا

ا@شأنولكانصاما،ب
الشرقفصارىشأنذلكفىرب

والقبطية-السريانيةالمقدستين-لغتيهمتركواالذينالأوسلى
ذلكأجلمنزالتا.تىص

نبىبلفجسب،الاسلامنبىمحمديكنلم

نم؟وأديابهاالمتكلمينأجناساختلافعلىالعربية،والثقافةالحربيةاللفة

الاسلامانتشارسرعة

وهكذامدهشة.بسرعةالجديدالدينالعربيةالقبائلقبلتدوله

علىموص@وجوث@اتاريخفىالأولىللمرةنفسهاالقبائلهذهوجدت

س1



القبولهضلىالصحيحةالأدلةومنالدين.أساسعلىهتيئ،نممأس2

يونيه15)الجديدوأقاريخالهجرىالتقويموضعللاسلامالسريع

لتك@دره!ةحقذلكيقدرواأنيستطيعونلاالمسلمينغيرولكن4(633

فقلىسنةع@عرةسبعبعدألاسلاميةابالسنةالتاريخالمسلمونبدأ
من

المسيحى.التقويملوضععامألفالىاننصارىاحتاجعلىحينالهجرة،
ريبولا

وضعسهلمماأنه
ا@

فىعليهالحثورو-الاس@لامىويم

الاسا،منأساسياجزءاكانولذلك)1(،الكريمإلقرآن
م

كمانولقدبالسيفالاسلاموقعةاتسدتالأثناءهذهوفى1

مؤلنه@السنةوكانتقمرية،الجاهليةفىاعربيةاالأشهركانت(1)

نحوفىتتمالارضحولالقمردورةأنبماولكنشهرا.عتنراثنى@من
أحد@كشرنحوتقصرالقمريةالسنةفانيوم،ونصفيوماوعشرينتسعه
عنلوما

بينالفصول@القمريةالأشهرمواقعفتختلفالشمسية،السنة

شهرأعشرثلاثةثالثةسنةكليجعلونالعربكانذلكأجلمنوعام.عام
يتعلقفيماقرسا-والشمسيةالقمريةا@تينبينالتوافقيظلحتى

النسىءيسحمىكانلثةزاسنةكلعشر@الثالثالشهروهذابا@فصول.
بحتا.يةقصرالهجريةوردالسنةالنسىء،الاسلامحرمولقدالمتاخر(.)أى
الدهعندالنئمهورعدة))انبعدها(لرما36:@)التوبةسورةفىجاء

كفروا،الذينبهيضلامفر،@زيادةالنسىءانماشهرا......عشراثنا1
عامايحلونه

ويحرمو
زينالله،فيحلواماحرمالله،ماحرمعدةليوطئواعاما،نه

ت(.)ع."الكافرينالقوميهدىلاواللهأعمالهم،سوءلمهي

يمالكرالقرآنأنالىيرجعوهوجدا،عظيمنجيلوالان7القربينالفرق(2)
قد

الأسسجميععلىيشتملالقرانأنوالىنفسه....النبىبهصدع

اماواللغة.والتقويموالتثصريعوالفقهالدينالاسلامية:للحياةالضرورية

ؤتمللهجةالفنحرعنالنظرصرفنااذاونحنللغة.يتعرضفلمألانجيل

ستبدالا@هفىتقريبانجحتقدالكاثوليكيةالكنيسةانوجدناالانجيلالج@ا
الانجيلىانثماللاتينيه.اللغههى)مقدسة(ثانيهبلغةالاصليةالانجيللغة

اسمهسيثىراهبوضعه)الميلادى(المسيحىوالتأريختقويما،يوجدلم

عامنحواكسيفوس(يونيسيوسإ
5 2 ريئالظهذاقبولكانولقدم.5

دأرجمااست@الايستعملهلمنفسهالبابوىالبلا@انحتىوتدريجيمايطيئا
المجلأدى.العاشرالقرنفىالا

الاسلامية،الفتوحفىالسيفهموضعجطونبيينالغرالمؤرخينمعظم(3)

الاسلامفىيدخلوالمفانالاسلام،الامنهميقبليكنلمالعربانوالنص
الناسأقاتلأنامرتالحديث:هذا،وءلىقوتلوا،.

الهلاانيشهدواحتى@

ع@@@



انتصاراتانشجعانا.كانوامابقدرمحظوظين،ذلكفىالفاتحون
0

يبربلاكانتالتىلحميتهمولاالمذاتية،لقوتهمنتيجةتكنلمالعر.ب

ولقدكلمتهم.واختلافخصومملضحفةنتيجةكاذتمأبقدرعظيمة،

تتقضاأنلريدانمتزعزعتينلفارسيةو،البيزنطيهالامبراطوريتاننتكا

بالحزوبأختهاأضعف@تفنهماواحدةكلأنكماسبقت،قرونمن@ذ

والسياسيةالدينيةالب@يزنط@بنادارةانثمقلى.بينهماتتوقفلمالتى

الظلمالاحتسقار.:منمعاملتهمفىوبختآسيا،نصارىأزهقتكاذت
ملتهم،أبناءمنسادتهميخونوالأنمتأهب@ينالنصارىأولئكجعلجدا

انهما.عدوأرضمعلىيجرؤصيخما
تينكاحدىبامكانيكنلم

العاصفة.وجهفىتثبتانوالبيزنطية()الفارسيةالامبراطوريتين

الشرقفىسارتدفالأولىالاسلاميةالفتوحقصةأننجدوهكذا

سقطتالحاضر:عصرنافىوأوربالخا،هتلرفتوح@ساوتكماالقديم

تمسه،العامئالعراقفىالقادسية،معركةكانتثم63،5عامفىدمشق.

عامفىالنهرينبينمابلاداجتيحمتثماستسلمت،القدسأنكما
مصرفتحتوكذلكللميلاد.7

عامبينما
06 انتهىثم16،4وعام4

6عامفىفارسفتح 4 م.2
أما

عنفتأخرالأندلسفتح
اذقليلا،ذلك

تم
07بيناثنينعامينفى 27و1 ة.للهجر93و99سنةبينأىد،للصي@1

تمت.وهكذا
جميع

للهجرةالأولالقرنأثناءفىالفتوحهذه

الكريم،القرانمنالتاسحةالممورةمنالواردةياتالاوعليهالئه،الا=
الكتابأهلامابراءة.أوالتبىبةمورةصفكانالعربغيرمنواليهود()النصارلى

ضريبةجزية-دفعوااذاالنصرانية،أواليهوديةعلىيظلواأنحقهممن

اعفائهمومقابلأموالهم،وعنعنهمالدفاعمقابلالمسلمين-ماللبيتمقطوعة
الحرب.الىالاسلاميةالجيوشمعالذهابألىالجهاد،فريضةمن.

ف(01ع.أ

نانط،9)،؟8+كه،+:هأ+51!"@ولكا@ة3فىذلكتغاصيلراجع(1)

لأ(هول4هول9،ثه7يء،5:28،5ثاه-04)@@5"3،أول8ء14،هول(4949)

بعنوان:العربيةالماحتىفيليمبالد-لتوركتابمنالرابعةالطبعةنقلت

للنثصر@491-الكشافداربيروت،اجزاءثلاثةفى)مطول(العربتاريخ

1 1 9 5 ف(.ع.1

م-
3لأوسطالمثرقا3



والقديمالحديثبينعمره

أننذىأني@قدرهاحقادثالحوهذهنقدرأننستطيعولكى

ثماما.،البدويةحياتهماصرواالحبنذلكالىيكونوالمالعرب

افىالعربيةالفتوحالمؤرخينبعضشبهوفه!
-

باوأوووأفريقياسيا

الهجراتوهىأهم(،وسوندالوالووالقوط)الهونابرةالبربهجرات

اسممرتثمم(،476)بيةالغرنيةوماالراطوريةالامبرأوكاناقوضتإتىا

لمالبدوانذلك.بعدكثيرةقروناأوربافىالمدنيةمعالمتدم@برفى
محافىإلحمر-الهنودعنمختلفينانويماكو

يبدوولقدوهساوئهم.سنهم

منالذروةبلغتالتىللبلادالعربفتحأنلىالأ/:النظرةمعلبعضنا

واليونان(فاوسالمدنيةأ
مة2شديدأ،تناقضاتمسهفىيحملأمراكان"

رحىلراقىلراورةلحضاامشعلنيةتحمللمدافىركابةمتأض
أهلهابلغبلادلىا

نجحواقدالحمرالهنودأنمثلالنتخيلوالرقى.الحضارةمنالذروة

خدمت@.ئذللوهمأمريكا،علىطرأواالذينالأووبييناخضاعف@

بيئوالعرب)بينالموازنةهذهانعلىبر(.معقول@ثىءذلكفى)فهل

)1(،ضحاياهمءوبثتالفاتحينبينالفارقتبيافيفىتفيدقداحمر(االهنود

أميين،ريببلاكانواالعربالفاتحينانأساسها،فىصحيحةغيرولكنها

هذهوئوطيد،ايمانقلوبهميعمركاندتب@تماماموحدينكانواولاكمهم

@راعنتببجةتكنلمالعربيةالفتوحانبينا.انتصاراالنبىانتصرأيضا

بلالمدنية،سلمفىيتقهقرونأخذوامدنسكانوبينجياع،برابرةبين

الأول،المحلفىناشئةجديدةووولمافةجديددينبينصراعاالأكثرفىكأن

الىكانتالفتوحهذهالثانى.المحلفىقلقةمتعاديةهنحلةثقافاتبينثم

حربطبيعةتتخذبعيدحد
للهلالانتصاراكانتولذاأصصليبيين،اضذ"

الصليب.على

خينالمؤرتمالاسلامىالفتحفىانمدهمثمةالجهودلتلكالتفاصميلهذه

سحالمفضوحة،البلادأهلالمؤلفيقصد(1)
ان

فيهموالمؤرخينجميع

لأهلهانقاذالأوسطللشرقالعربفتحيعدوننفسمهساوتونالدكتور

54ء4،74صراجع ف(.)ع.8
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تلكعليهاتقومالتىللاسسىالنفسميةالحالةولكنالسمياسيين،
الفتوح

كبرىأهميةذاتهىوالفرس(بالرومثم)بالعربنبينبالجايتعلقفيما

تيةاللاهوبالمنازعاتتزلزلأنالمسيحىللايمانسبقلقدالعلم.لمؤرخى

وبالحرهاتعديدة،قروناامتدتالتى
(1)

الىذلكوأدىالمتبادلة،

أنهاعلىلمينالمس@الفاتحينجيوشالأوسطالشرقفىالنصارىاستقبال

منننهذة
منالاسلام-انثمالأرثوذكسمية.الكنيسةاستبدادمنلهم

المسلمينالمجاهدينأنكماموحدا،غضايزاللاكانأخرى-ناحية

هذافىوالسلطةبالثروةعظيمةآماللبهمعايهمتملككانت
العالم،

بسيطا،الاسلامفىالايمانوكانالاخر.العالمفىالخالدوبالثواب

ومعومعتدلا،كريما
حينالحماسةفيهتشيعأنبالامكانكأنفقدذلك

حدالىالطش@
بعب

ايبلغوأناماحميةذوىحينئذالمجاهدونبىفينةفى،

عندهمالظفروالاستشهادكانالقهبمشهداءدونهيسقطواأنش11الظفر،بها

ومعل@يبان.
فانالتسامح،عنعاجزةتكنلمالأسلاميةالشعوبأن

فىخلقهالذىبالتفوقالشعورنتاجالأولىلىرجةالهفىكانتقوتها

نتيجةأيضاكانأنهكمالاد،ا@بهفتحواالذىالسهلالنصرتموس@

للدخلاءفيهمأصيلاحتقار

أحدعلىدينيةسلطةتصدرأنمؤداهمسيحىكنسىتعبميرالحرمان(1)

عنخارجاالفردهذابهتعدحكمانظريا-أوعمليالها-التابعينلأفرادا.

ف(.8)عحتى@وب.ودفنه..فتحظرمعاملتهحمايتها،وعناكنيسةنعمت؟

1-64)ارنولدتوماسالسيرأطنب(2) 93
0

التسامحوصففىم(
به:كتفىوذلكالنممعوب،منغيرهمنحوالاسلاميةالشعوبعند

له@كه،+ىءهإءط@لمأأعءكللأه،1494?51"أع
لم

+"ع@3ع4ىيم9+،202)كه4ول

8. 8 أنفىمنهرغبة@ل@كهيم،1كاس"،،ط(هول89،6403ة"39ء3ول4ء،3

عادةفيستشهدونالاسلامعنالمجادلونامالهم.الصديقبمظهريظهر

2يةبا، آنالقرفىكثيرةاشاراتثمةومنلأ.الدينفىاكراهلا":572

لم(.40ءآ+3)472،،227،،268،:المئريهاادوءقاتلةالج@فريضةحشواطديث
هكذاو

ةرصوفىالمسلمينيظهرانبالتسامح-يتعلقفيماالانسان-يسشطيع

يصدقوهذاالظلمة؟شديدةفىصورحامةأوارنولد(،فمل)كماومماءة
النصارى.علىأيضا
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العردبتساهح

.

الغزاةيستطعولم
"

التضييقفىيمعنواأنفتوح@بدء@المسلمون

التعاونالىبحاجةكانوالأ@مالمفتو@،البلادأهلءاى
معهم

ؤقذ

@

الباديةأبناءان
(2)

الالا@شديدى
نمولووبأ@ثمعارهم،بدينهم

كانولقدفتحوها.التىالبلادادارةعلىقدروا.لمابالتسامحيتصفوا

حسنمن
المسلمينحلى

اتمرفتحوها-التىالبلادفىوجدوا@-أنا
من

ندلس،الأوأهلاق،العروأهلبمقباووافيوليهود،اوالسريان،/ونان،ليوا

الىاحتاجواقدالعربانقلناإذاأنناعل!يخدموهم.أنيريدونسواهمو.

القائلةالحقيقةعنيعبرلاقولنافإنالأجانب،هؤلاءمنألعاديةالمعونة

التعاونعلىشيدتالاسلاميةالامبراطوريةبأن
والفربمناليونانمع

ايحتاج@لموالعربويهودا.وصائبةوفجوسانصارىم،وغير@الأقباوووأ

معوالى
و@بخ@هماليهم-،هكذا-يلأو-اب-والآ@الدينهؤلاء@نة

انماالأجانببهامتازالذىالثقافىالتفوقأنمدهشةبسرعةأدرك@وا

والعلمى.الفنىجهاؤهمالىالأكثرفئراجغاكان

العلممعجزةنسميهأنلما!@جوزالمجالفسحالذىهوالادراكهذا
الثقافةفىالعرباليهبلغماتفمثميرلىا،لننرمزمعجزةكنمةوأوزفىتالمحربى،

عنتقرييا،يخرجمماوالعلبم،
تاريخفىشبهلذلكوليسالتصديق.قينطأ"

أبحالم
عدامابمكله

الفنيةوللبراعةالحديث،للعلماليابانيينابهتسابحسن

يكنولمذلك،علىدينهممنحثاكاقالمسلمينىتسامحسببان(1)

لمه
الحاشنية)راجعالمفتوحة.البلأدأهلفعمثلاكالتعاونمادىمبب

ف(.)ع.السابقة(

اكإنوكلهغالعربأنيظنونحينالغرريينوخينالمبئمعظميخطىء(21

أنجبكماالباديةأنجبتلقدو/أيضا،مدنأهلفيهمكان.اذبادية،أهل

ف(.)ع.الحضر!

3



الميجىالعصرأثناءفى
(1)

فىكان.الموفمهلأنمفيدة،الموازنةهذهان0

الىالماسةالحاجةأدركواقدالعرببينالثقافةقادةانواحدا.الحالين

ا
حانجتفمالسابقينالجيلينفىاليابانبونأدركهابقدواليونانى،أهلم
الحاجة،الأمتينالكلتاالمعلمينخيركانولقدالحديث.الأوربىالعلمالى

منوبنوعبالارادة،اتصفتاقصدالأمتينتينكأنعلىالملحة.الحاجة

لأيناءيكن،لموانهبمالشاقةالمصاعبعلىيتغلبالذىإلروحىانشاووا

المصامجبفىللتأملالتوقف@علئاصطبارولاكافتباراصالأمتيننائأتب

فىأهون:يصبحشىءوكلما.هج@عليهاهجمواانهمبلمنها،فيخافوا
.

منفيهمالنتخيلنتوقئم@لماذاأعيننا
وبة.صمص

العلميةالعربنهضة

الملمفىيصدقياكادلاالذىالتطورذلكأنندوكأنويجب

عظيمكانالرسولانللهجرة.الثانىاقرنمنذالايبدألمالعربى

الدنيا،الحياةبهذهيتطقمماوالدينالأخلاقوبقضايابالإخرة،إلأهنمام

@أنعلىالعلومالىاهتمامهيصرف@أنيستطعلمانهحتى
اءفنر

عددايقرأواأنلوااشحاالحديثالعصرفىالاسلامعنالمعتذرين
إءالارمن

-!868)توهى-تسو-مو-اطورالامبرزمنالىهناالمؤلفيثسير(1)

1 9 منقريب2(،1
قضناهاالتىالمدةمنأقصركانتالمدةهذهقرن.نصف

كلفانجدا،طبيعياكانهذاأنغيراليونانية،ألثقافةاكتسابفىالعرب

أيايمالعربعنديكنولمسيرا،أبطأالوسطىالعصورفىكانلثىء
التربويهالخطواتتستعجلالتىالعجيبة-الادواتتلكالثقافيةنهضتهم

اكتسابانوسواها(.والتلغرافالبخارية،والمحركات)الطباعة،

الحربلاكتسابالمدةطولموازيا@كانالصينيةللثقافةاليابانيين
الح!،ذلكعندوقفاليابانى(الاكتعحماب)أىومنهاليونانية،للثقافة

ذلكأجلمن)الغربية(.ثقافتناتطور@حلقةكانالعربىالاكتساببينيا

لانستطيحولكنظجانبا،اليابانيةالثقافةدراسةندعأنفىالغربهنايمكننا
الخسارة.منشيئانتحملأنأردنااذاالاالعربيةبالثقافةذلكفعل

مقدمةأرضاراجعالموضوع.هذافىالجاحطرأىذكرناأنسبق(2)

1الثالثةالطبمةيلأدبية،)المطبعةخلدونابن 9 ءفافي"4؟(:9ص0،3

الطحبهلتعريفيبعثولمالشرائعلمملمنابعثانماوسلمعليهاللهصلى

ف(.)ع.."العاديات...منغيرهولا



علىخلعوااذاالاذلكيستطيعونلاهؤلاءولكنالقرآن.فىانعلمببة

الرسول،فى@دلأحدتخطرانبالامكانيكنلممعانىالكلماتضبه

الراشدون،الخلفاءوكذلككثيرةرون@ذلكبعدجاءلمنولا

بمامث@لهلاشتغالهمالرسول،منالعلومنحواتجاهاأكثريكونوالمفانهم
أنلنايبدووهكذاوبالفتوح.الدعوةبنشرشأفا:أعظملان

ةوالاداربالأعمالمعرفتيمكانتالعربخدمةفىكأنواالذيننييناليونأ

افقدوقدكانواهؤلاءأنأيضالنايبدوكمابالعلوم،معرفتهممنأكثر

أسلافهم.حققهالذىالفكرىللرقىتذوقهم

العلميةالعربعبقرية

ثمةيكنلمأنهالقولوخلاصة
فىأومكة،فىأوالمدينة،فىعلم

لمالعربيةالنهضةومعجزةدمشق،
تكشف

تأسيسقبلنفسهاعن

نشطتلقدهنالك،حدثماذاولكنبغداد.فىالعباسيةالخلافة

بيةالعرالأمتينامحاسرأنالايرانية.ا@خميرةبفعلالعربيةالعبقرية

أننرىوهكذابعضا.يتممبعضهاكان)ومساوئهما(والفارسية

كانتالعربىالعلمصعجزة
الأثرالىالأكثرفىترجع

(2)
بفعلحدثالذى

الجدلوالفضولف@الاسلامىالايماناوبفعلالعربيين،والجدالنشماوو

الساميةللعبقريةثمرةكانالعربىالعلمأنأعم،بكلمةأوالفارس@يين.

فيهوقعماذلكئالتعليلحسنمفارقةعلىمثلةالآ"أوضح(1)

االفرآنتفسيرالجواهر@"الكبيرتفسميرهفىجوهرئطنطاوىالشيخ

1عامطبعجزءا،)6؟"الكرينم 9 2 لمثالكتبمنغيرهوفىبعدها(،ومام2

فيماوهو-ام(@.6)والعلومانالقربجواهرالمرصعاجالت@

والتركية.الفارسيةالىنقلوقدحجما،أكبرآضرمتاباختصاريظهر-

حول@3كهءأأص@@ولء3ص@س@ول4@ثع:2كا14م@لأله"وله"لأكاعكه،طمل@،)ءى@+راجع

.
كولومبياجاهعةفىزهيلىالىالمعلوماتهذهبنقلتفضلوقد(19ثا)ثه@2،4ثه
1نيويوركمؤرخةرسالةفىول(لماول؟33ءلهع؟؟+) 1مارس5 9 50.

مستعارةلفظةوهىح،@أ@،@8،2،هوللفظةالمؤلفاستعملى(2)

التعبيرالعربيةفىيقابلهس@@"@أيأس@31س@@@س@ولالتعبر،فاناميمياء،مختبرمنن
أخرىمادةفىفتؤثرمادةفىتكونالتئالخاصة"أى"،مسحاعدعامل)أ

ف(.8)ع."هىتتأثرأنغيرمنأتحللها(
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معا:الفارسية.بالعبقريةخمرتالتى
فانهجدا،عامالتعبيرهذاأن

تفهمعلىي@ساعدنا
استطاعحيثالتقريب،وجهعلىبغداد@@حدثما

9-750)قرنينمدىفىالمسلمونالحكام 5 رعاياهميدفعواأنم(0

نصارىهؤلاءوكثر@حددة-بلغاتيلمونالذينأولئكمن

العربية.اللغةالىنيةاليوناالمعارفلنقليهردا-أو

بادعائهمالعظيمالانتاجهذاقدروايبخسأنالمؤرخينمنتمراولي@
هذاانهقلدينن.سوىيكونوالمالعربوبأنما،ابتكارفيهيكنلمأنه

عنينكشفأ@حكم
شىءثمةليسالوجوهبعضفمنفادح،خطأ

منأكثرصحيحاابتكارايعدن3يمكن
القادةعلىتملكالذىالظمأذلك

أنفىنشكلاأنناعلىالمعرفة.سبيلفىحواسهم،العرب
"

قسما
من

هذه

اومرأنهمغيروللحكم،للادارةمبا@ثرةحاجةالعرباليهاحتاجالمعرفة

منسريعامرا
يقال،كمافالطب،منه.أسمىطورالىالنفعىالطورهذا

التنجيمبهأريداذاالفلك،وكذلكبمعمليافناكان
العربولكنفقلى.

أسمىفىيعدمماوالفلسفة،الرياضياتمنكثيراشيئالغتهمالىنقلوا
الأكثراقنوكاالنقلةانفيقولمعترضولقديعترضذيةالأفلاطونىالمعا

يكونأنوجبوهكذاأيضا.الأغلبفىعربوغيرمسلمين،غيرنبأجا

يجبالفضلأنلا،استأجروهم.الذينلهؤلاءوليسالنقلةلهؤلأءفضلكل

عمليةأنهوبسيلى،لسببأجانبالنقلةكانلقدللفريقين.ياكونأن

للفاتحين.يتوفرلمممامتعددة،بلغاتالمعرفةمنشىءالىتحتاجالنقل

منالناقلان
لغةالىلغة

وتلكمعا،اللغتينفىجداقديرايكونأنيجب

تكنلمولكنضرورية،نتكاالأجانبفىتوفرتالتىاللغويةالميزات

أنيمكنلاومرهقا-طويلاكاناذاوخصوصاعمل-كلان

مابهينهض
فوقيكنلموماملحة،حاجةاليهأحديحتاجثمةيكنلم

منالخالصالروحهوأفلاطون(الى)نسبةهناالافلاطونى(1)

ى،العذرالحبفىالحربيةيقاهبلهأنيمكنوالنفعية،لاسبابأوالماديةالعلائق

ة-عذربنىالىنسبةالخ.العذرى،المعنىالمذرى،الاتجاهالعذرى،الميل

ف(.)ع.المادية.الصلاثعنالبعيدالروحىبالىحبعذرةبنوأشتهراذ
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لحكاما.و"به.ينهضأنيريدالذىءالشخصيرزقلأنمستددا.لاسه!
ذلكفىيخافس@ونماكثيراوكانواالنقلة،عملفىرإغبينابخانوأاءزب.ا

انوكاأىشديدة،مثافمسة
أفضل.والبادىءالبادقينهم

والتظيدألابتلاع

بركالناالتقلي@دماأتمسنا:لنسألظيلاهنانقفأقبناويحسن

تقليدادونيقلمنادعياءال@أنغيروأبطالنا،وأساتذتناأبوينانقلدطبعا

فانهمالاباقرة،:الرجالأماالأشياء.منظهرمافيحكمونرديئا،-
علىالتهذيبغايةأنجديدة.أشياءمنهيبدعونثمخيرا،تقليداملدون
تقليدلاالمناهجتقليدافهالأمثلة،لأحسنالحكيمالتقليدهىالحفر-

منوعةأنواعاوكانهتعددة،مراتبعلىكانالعربىاوالتقليدالنتائ@ج..

الردىء.ومنهاالجيدءثها

منالعلميةالفلسفيةالاثارنقلمهمةأما
منأواليونانية،اللغة

اللغة

فالنقلةعظيمة.صعوباتعلىانطوتذه@العربية،الىالشريانية،

النصفشهدالذىاسحقبنحنينأمثالمنهمالمأخرونحتىالأولون-

التاالقرنمنالثائ
إيسبقجديدةكلماتخلقالىااضطراوللميلاد-سع

مثلاأتوااذاالنقلةهؤلاءوكانالعربي@ة.اللغةفىعنهاالتعبيراتفقأن

أرخميدس،أوأقليدس،أوأرسطو،أوافلاطون،آثارمنشىءلقلالى
ااصطدموثملينوس،أوجااوو،ابفرأو

فىالتعبيرعمدواعليهمجديدبمعنى

ىتعبيرتفسيرالىالتجأواشأ،جديدا،مصطلحالمجادالىاماالمعنىذلكعن..

هذانعليهماستحالاذانوا،كاوكذلكالأصلىللمصطلحأعسر

بالحروفاولكنالأصلىبلفظهااليونانيةالكلمةيثبتونمعا،الأمران

الجديدة،والمصطلحاتالألفاوولاحادالعملهذاانغيرالعربية

متعددةبألفا@واحدةكلمةمعنىعننعبرانهوالتفسيرىالتعبير(1)

ف(.)ع.

@حابيردمةا@الفلسفيةامتبوفىالقديمةالنقولفىثجد(21
صة،)الهندلهبيذيمياوانوميا،اسطرويا،جيومترأمثالة،كثيرأجنبية

1جغرافيانقولاليوملانزالنحننمم
0

ف(.ع.

"@



ثديدةمفاوعةالعربيةاللغةلمطاوعةما،حدالىميسوراالحطلحسنكابى

الكلماتمنكبيراعددافانقبل(،منرأينا)كماالكلماتلأثشقا

ومعقديم.جذرمنبهالاتيانيمكنالجديدة
تردلمالكلماتهذهأن

افطباقاالعربيةاللغةقواعدعلىتنطبقفانهاالحديث،فىأوالقرآنفى

إنلياكادأحدناانحتىجديدة،أنها.ندركأنأحيانامعهعلينايصعب

لمولووانها-تمسها،العربيةاللغةقدمقديمةالكلماتهذهبأنيحاكم
استعملتتكن

استعمالهااللجوءويمكنبالقوة،موجودةقبل-@من

الحاجةعند

العلمفىالعربرسالة

نقلتالمحربيةالنقولمعظم
من

أوبا@ثرةاسااليونانية،المغةا

نقلتهذهوبعضالسريانية.النظولبتوسلى
وبىبماالسنسكريتية،من

من
منالعرباستعارهبماممرفتناأنغيرأخرى.شرقيةلغات

اللغة

أخلميةاالمصطلحاتايجادفىالصعوباتهذهمنعددعلىللاطلاع(1)

اانظبر:

فولأحه@ول@3احث@ص@،5ولهولط:ءع@4،ي"ع@ه!كاطكا@لم@ي@ولكاءلم،قيءهلم@4،ع

8كهكا،ثاثهثه:26-291.ايجادومشكلة
.
"هء،ام4+،3ثهه،@@ح"9،3،ثا2

جدا،واض@قعكلبتهالظهورالى)بوماتعودالعرببهاللغةفىالمصطلحات

الجدلدةالكلماتلاشتقاقالعربيةاللغةفىالكامنةالقوىمنالرغموعاى

ا@قغةنجدوهحذادائما.متشرةغيرالصالحةاهاولفانونحتط،

اللغةفىالحالهوكمماأهجينه،ابالكلماتمملوءةالحديثةالصربية

القاهوشنفانظرالطبيةبالمصطلحاتهلقيتفيماأماتقريبا.الانجليزية

4ول@3@المصرية:،المعارفوزارةلتنرتهالذىالمستفيض ولهولث@ثح@3

مه++@إورءي3يهى،؟ءلمء،ه،يم43ى51ى@"ى،ء+،@،ه،كا@9ءلم@م"ء3ع،ىولعك@.)

3،0ء9ح.@830ك@2،929،كه،4،ثاث@:7).
،
4لها@048،

نقل-أريدكلماجديد/منينجمالصعوباتهذهعددامنأنالمؤءدومن

ألذينالنقل.هذالمثلمعدةمتليمصلغةالىالمعلوماتمنمجموع

تلكواجهوأالوسطىالعصورفىاللاتينيةالىالعربيةمنالنقلباكثروأ

(3لإالصفحة1،الحاشية)راجعالميجىالعصرعلماءوكذلكالصموبات،

مننظ)واالذين
منغ@يرها)وفيالانجليزيةاللغة

لىا"الأوربيه(اللغات

تساعدحالكلأننجدوهكذاذاتها.المشكلةأمامأنفسهموجدوااليابافية

الىفارجعخاصةباليابانيتملقمافىأماسبقت.التىالأحوالتبيان
ة

كه43حح@ء@35@11.3@ول5هولطزء:عع+3لميول3ه+ءلأكا@إ"كا@!+4ءكار.

ثا-@*،404-99*3ه3طو2،059،كمف@41).
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العداءلأنناقصة،تزاللاةالشر@اللغاتمنوغيرهاالشنس@مكريتية

وسواهما(والصينية)والفاوسيةوالسنسكريتيةالعربيةعرفواانذين
والمبادهةالابتكاومظاهرمنآخرمظهرعلىيدلوهذاقليلين.كالوا

(1)

الظنأغلببلفحسب،نيةاليوناالاثاريستغلوالمالعربانالعرب.عند

العالية.القيمةمنالآثارتلكفىماالأمرأولايدركولمأن@

يتأخروالمانهمثممورد،كلمنينهلواأنالىيتشوقونكانوالقد

جديدةءأشياءهنهاويستنبطواالمعرفةتلكيتفهمواأنقبل@ئئيرا

ضلمةشب@ئانوالفلكالرياضياتفىالحربيةالابتكاراتوأعظم
هنااليهالاشارةتحسنومماالجديد.المثلثاتوعلمابىديد،الحسماب

السنسكريتيتالآثاومنسزدوجأساسعلىقاماالعلمينهذينأفي

الهندطريقمنالطبعرفاذالطب،شأنكانذلكومثلواليونانية.

بنلعلىالحكمةفردوسكتابفىذلكوشاهدمعا.اليونانطريقوهن

وبعدالتاسعالقرنمنالأولالنصففىعاشالذىالطبرىربن

منالأولالنصفشهدالذىالصورىالدينرشيدرأينانقرا:بضعة

وهذاالعربية-فىكتبمماأكثرالفارسيةفىوكتبعشر،الرابعالقرن

ن2غيرالصين@ية.العلوممنأيضااستعارأفهالينايوحىصحيحح-

هرةليحتونقيمتها،نهاويبخسوالعرب،محاسنينكرونالذينأولئك

اخيرحال،كلعلىليس،متعددةمصادومنالأخذانبقولهم:ثانية

صاوخصومضللة،المجادلةفىطريقةتلكواح@د.مصدرمنالأخذمن

هاتينفىالعرب-الرياضيينانثمالرياضيات.يتناولالكلامكاناذا

العملوالأشياء،عملعلىأولأكاؤ"س@38،قدامالااللف@بهذادالمقصو(1)

ف(.)ع.خرين.ا@قبلبها

الذىالمثسهورالطبرىجريربنمحمدغيرهوالطبرىربنبنعلى(2)

المستفيضالعامالتاريخوصاحبالعاشرالقرنمنالاولالنصففىعاش
بنعلىكتابعلىتعليقىانالعظيم.والتفسير8والملوكالرسلتاريخ"

فردوسأعرفلملأننىوافيا،يعنلم3أ+ء(ه4.ثه:،74)الطبرىربن
1عامالاالحكمه 9 ز.م.بدنايةالتالىالعامئامتابفشراذم،27

0برلينصديقى 1 9 4 الكتاب:الذامايرهوفماكسىتحليلانظر8
عشرلنبعدوقدظهرالدين،رشيدأماتعليقىءنى3ء(،63،ثه-4:6)

@مء(.403أثا:969-76)دقة..وأكثرأوفىكانفقدعاما،

@ر2



ا-آ@المذكورتينالحالتين
الونانيةالمصادرمنينسخوالم

ولكنمبمبفائدةجاءوالماذلكفعلواأنهمولونسخا،والسنسحكريتية
لمواذاالهندية.بالاراءنيةاليوناالاراءألقحواثمالمصدرين،بينجمعوا
علىابتكارااذنالعلمفىفليسابتكارا،العربفعلهالذىهذايكن

فىقةالمتفرالخيوطحياكةهوانماالحقيقةفىالعلمىفالابتكاوالأطلاق،

العدم.منمخلوقةابتكاراتثمةوليسب@واحدنسميج
همذىيفهموالمالعربالعلماءانول:آخر@معترضاولعل

(1)مثلاأنابينتدول@الف@.تماماكتشافاتهم

الأرقاميستخدموالمأنهم
هذهاستخداموني@أنيمكنالتىالمناسباتى)العربية(الهندية

لكنومثلا.والجغرافيةالفلكيةالألواحفىتمعا،أحسنفيكاالأرقام
ذلكفىماذا

صاوخصوالاكتشافات-عليهتنطوىماانبرالغرابةمن

المظامرمختلفعادةيكونفعلا-هامةالاكتشافاتتلككانتاذا

ماانهدرجةالىالمدىمتسع
عظيمة،عبقرينتهكاذتمهماعالم،من

اوهلميةالآراءاستثمارانيفعله.ماكلالفهمتحاميفهمأنءة-تي

يكونونولكنالاراء،اكتشفواالذينمنقدراأقلرجالعادةبهيقوم

زفوبىاستغلالحقيقةهذهأساسوعلىمنها.عمليةاستفادةأحسن

ماكسولكلاركآراءماركونىوطبقفاراداى،آراءجرام

(1)797 - لملألم35"ثا.ثا،:ثه9،8

الطبيحياتفىانجليزىعالمم(8691)ت+@3@4@3فاراداى(3)
وتحويلهولضغلىالغازالغازات،لانتشاربدائيةتجربةبأولقامواميمياء

كهربائيةارم@واثارةالكهربائىالمجرىعلىالسيطرةواستطاعسائل،الى
المحركتحقيقالىقادمماالمغنطة،بواسطةأواخرالىضريطمنبالمجاورة

الكيماوى.التحليلقانونأيضماولهالكهربائى.

1)تث@3@ثحولس@جراموزنونى 9 0 عاماخترعبلجيكىعالمم(1
1 م867

الىذلكقادهثموالمتناوب،المتبدلامهربائىبالمجرىتسيرالة
1عاموفىالمستمر.بالمجرىلاتا@تسيير 87 يبنىأنحراماستطاعم2

ألضوء.ولتوليدالمحركةلتوليدالقوةالكهربائى(المحركالدينامو!
ول،(ول،س@ىلأ+ء@.ءله:.س@*كهأح@عس@ول@ش*س@"9؟87)تماكسولوكلارك

وهوافارءاحتكارفىبحثهوبدأبالطبيعيات،اشتغلاسكتلندىعالم

صتوزعقانونصاحب
الكهرباءفىكثيرةمباحثوضعهالذراتعة

بعلاماتالكهرباءفاراداى@حظاتودونءلملأالانتفاع،ضعمووالمغنطشى
@يةةالنظر@فاراداىراء7يجعلأنمنتمكنانهأىرياضية،
وتجارية.صناعية
اختراعهسجلايطالىعالمفهوا(@37)تول@س@3هولنى،ماركوأما

تجاريا.ذلكاستغلثمم،18@6عاملندنئاللاسلكىللتلفراف

4



لش
العم@فىالعراقالىجع

خصبهالعربى@العمغرابةانالوسطنى.ور
ءخا"

@

ذلكأنالىقةا@فىيرجعان
الىاليونانيةالعناصرجمعالعلم

المركبهذاخلق@-ملانهأوجديدا،مركبامنهاوصلمقالشرقية،إ:لغناصر
@

يدعلىاليونانىالعلمينتقلأنبالامكان.كانولقدالمسشقبل.فىممبهنا

الأرثوذكسيةنيةاالنصرماعنتمالةمفصوليكيةلكائوانيةاالنصيرتاكنلملوبأأور
لسوءكانالجدارهذاأنوبماوالبغض.الظنوسوءالتعصبمنإبجلإار

فانهموجودا،الحظب.
السبابقاليونانىللعلماتصالالىسبيليكنلم

الااللاحقجمااللاتيثى
ناطرنحنواذاالعربى.المنحنىطريقمن

0

انى
ا

ا.
الثقافةأنلىثاو@عموماالانسانىالتطورنظروجهةمنالعربىلعلم

ا

الأجمماسيةالصلةتؤلفلأنهابالغة،أهمصبئذاتكاذتالاسلاميةاخربية

هذيةالبوآسيةوبينسلىشالأ/الشرقبينثمالغرب،وبينالأدنىالشرقبين

الأوروبيةالثقافةمهد؟لشرق

أمأفهوهىالأاوسلى،الشرقبهايتمتعالتىالعظمىالأهميةان
قدالغربيمةللثقافة

الحقيقةحبولكنهنا.تقدمفيماالبرهانءليهقام

اعتراضا.نقدمأنالمحامون:يقولكماأوتحفظا،نبدىأنعلىجملنا

القرنالىالتاسعالقرنمنذالزعيمةالثقافةكانتالتىالعربيةا@ثقافةإن

)ولنذكرأخرقرونثلاثةالأهميةمنغايةعلىبقيتثمعشر،الحآدى
فىشكلادها،@مندوجتقديسيرا(شيئاليستقرونستةأن

اسلىو2واطندالىشرقاالثقافةهذهحملتالاسلامبةالفتوحولكنك.ذ؟

فاذاالعالم.طرفالىأىومراكش،اسبانياالىغرباثمالصين،ح@تىسبباإ

نكونفاننافحسب،الأاوسلىالشرقثقافةاذنالثقافةهذهسميناخق

الوسطىالعصورفىدتا@كانتالثقافةتلكأناذغريبا،شيئاجئنا

لهاتينكانأنهأيضاواشذكرالأقصى.المغربالىالأقصىالشرقءن

لأنمطلقة،قيمةأمريكاواكتشافوسكولو@قبلإلتسميتين

ا
العا@شرالقرنففىالحدين.هذينيتجاوزيكنلم@ومذاكالمعروفأعالم

للثقافةأصليينمركزينالمغربىوالقطرالأفربىلممى)نفطراأصبحلا@يلاد
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الأوسلىبالشرقعوهنيمماألبماشى*جزءكان.أخرىبعبارةالغربية.

.

الصالمآخرتماما،الأقصىالمغربفى؟الأقمى،المغربفىيومذاك
)1(،هضللتعبير"الأوسطالثنرق"التعبيرأننجدوهكذاكربا.

فت
حن

وغربيونلغربيين،نجيزاننالى@فبهبالاضا؟شرقية.شعوب.دائما

شرقنا)ىاتعيش.التىالشعوبالىبالمقارنة
التعبيرهذانقبلولكننا1(،2

الماضية.جاهليتنامنبقايا1عليكثيرةأخرىكلماتتفبلبهما

العربيةالفلسفةؤوة؟
1

0 0 0 0

1..

يدىعلىمبلغهافبلغتالعربيةوالحكمةالعربيةالفلسفةذروةما2

ضعمدىفىالرجلانهذانيولل!أنالاتفاقغريبوهنمغربيين.رجلين

غربفىالمدنأعظمكانتالتىقرطبةهىواحدة،مدينةوفىسنوات

درشهابنولدلبغدادالغربيةالمنافسةكاذتوالتىوعظمةبهاءأوربا

1عامقرطبةفى 3 لدو@؟م،6
فىسنواتبتسعبعدهميمونبنموسى

بعدالمشرقالىالهجرةالىاضبطرميمونابنأنوالواقعتمسها.المدينة

عاماثينثا*
القاهرة.فىآثارهأكثردونوإنهم(،1165)5مولر/من

وهيشيئا،.الحقيقةمنإللابهذااكن،ه
رشد.كابنمغربياكانانه

ابحرشرقفهو@عجغرافيا،تعبيراالأوسلى.التنرقاعتبرنااذ(11
ئالمسلمينجهودعلىدا،تعبراعددناهاذااومنالمتوس@،بيضا،

معا،والمغربالمشرقيتناولحينئذفانهوالفلسفهالعلمفىالوسطىالعصور

الناحية)منالآوسلىالشرقأقبقوله.سارتونالدكتورعناهماوهذا

ف(.)ع.مضلل.تعبيرالثقافية(
.

لالاتالوفىول@ص@ول،ماينولايةسكلنالأمريكيينبعضيصف!2)

الكتبنجدالثانيةالناحيةوجمن."جمبرقا)هنالكيعيشونبأنهمالمتحدة
هذاأمثالتحملالأوسلىوالشرقآسياأواسلىعنتتكلمالتىالصينية

انظر:الغربية(.البلادخبارتثمى@أأو-تيو-هى-العئوان:
)غرب(صمىبكلمةتبدأأخرتجهعناوينانظرثم2طمكاأه".21:3أثا

ولءلمكا5".@:476

-756)الأندلسفىمويةا،الخلافهأثناءلقرطبةالذهبىالعصركان!3)

1 0 3 1عامومنالعاشر.القرن@وخاص@ةم(،1 0 9 1الى1 1 4 م7
دخلت

ثالثوكانأفريقية.شمالسكانالبربرمنوهمالمرابطين،حكمفىقرطبه

1منحكمالدىتاشفينبنعلىالمرابطينملوك 1 0 1الىم6 1 4 فيوم،3
ميمون.بنومودىرشيدابنولدحكمهاثناء
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الوسطىالعصورأثناءوفىيهوديا،بلمسلمايكنلمميمونابنأنعلى

لميت@ولمانتشارا.اللقاتل@ثرفعلااهربيةااللغةكانت
الحربيةاللغة

بلفحسب،والغرب(الثمرق)فىمختلفةأمممنشعوبفيهاويكتب

متعددة.بأفىيانتدينشعوباللاتينية(بخلافا)وهذ

فىالفلسفةنتائجاننرىحتىقليا!ميمونابنرشدشابنالىننرجع

قدالوسطىالعصور
يهودى.ورجلمسلمرجلالرجلان،هذانعنهاعبر

منكاملقرنربعد
هوهسيحى،رجلجديدمنعنهابالتعبيرقامدهرا@

قدوالثلاث/العظماءالرجالهؤلاءالأكوينىتوماسالقديس

واللغتينالبارزةالأديانالثلاثةيمثلونأوربا،غربجنوبف@كلهمولدوا

آخريقمغاربةأسماءنذكرانالسهلومنالوسطى.العصورفىالبارزتين

مجدها،علىمجداالعربيةالثقافةزادواالذينأولئكمنقليلينليسوا

الكفاية.فوقالمقامهذافىهماالاسمينهذينولكن

تاكالذروة،العربيةبالثقافةميمونوابنرشدابنجهودبلغت

معوالميلادى.عشرالثافىبعدالقرنبالانحدارتدريجاأخذتالتىأصقافةإ
أن

الرابععشرشالثالثالقرنينفىالئفوسفىروعةتنركظلتالثقافةهذه
دركالاساومى@الشرقيكدولمبالانحدار.بدأتفدنتكانهافاعثمر،

جنوح
بالغرشنحوالعربيةالثقافة

كانغرورهلأنبصعوبة،ألا

مابنسبةيزداد
أعمالهجلائليصيب

عامةقاعدة)وتلكالتناقصمن

2ي"53إ.2:2ثاثهانظر،6-م(1ا@8-1إ261)رشدابنفىللتوسعأ(1)

لاهءأ+".2ثه:69-80انظرم(121-،10)ء3ميمونابنفىوللتوسع

انظرايطاليا.جنوبىمنفهوم(ا-2254721)الأكوينىتوماالقديسىأما
سنكاهواخرقرطبىعنتكلمناأنلناسبقولقدلم،كاأ+،2-4،9:2.?

جالرثلاثةللعالمتقدمأنواحدةلمدينهالمميزإتومنومانى.الرالفيلسوف

منوأغربالعظمة،هذهمثللهم
مسيحى!أحدفيهميكنلمأفكلهذلك

تحتالاسلامدارفىيعيشونكانواالذيناليهودمنميمونوابن

عبرية،بحروفومنبالعربيةيكتبوناليهودأولئكوكانالمسلمين،حكنم
النحوكتبحتىالدينية،بالأمورصةروخصوكانتالعبريةاللغةلأنذلك

المتحدةالولاياتفىاليومفيهاالغالبأنكمابية،بالعرتكتبكانتفانهاالعبرية

بالانكليزية.تكتبأن
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لمأيضاالغربانثما.الأفرادعلىتثطبقكماالشعوبعلىتنطبق

حالها،علىظلتالعربيةالوجاهةلأنالعربية،الثقافةانحدارلبدءيفطن

مع
أيك@وثرأنعنفشيئاشيئايبعدونكمانوايومذاكالمحربن2

خل!قيربهاا\(..

انحرافأبهداهنالكألحياة:قواعدمنأخرىقاعدةأيفناوهذه

ةفالشهرالذائعة،الشهرةوبينالأمة()أوالانسانأعمالبينميلأ:

الأعمالتلكفيهتكونوقتوفىجدا،متأخرةناوأحببامتأخرة،الانبدألا

انلاذلكغيريجوؤوهلت@وقفت.قدالشهرةهذهاستحقتالتىالعظيمة

قدرها.وتقدوتشتهرأنللاعمالظرلهفىيتسنىكيماضرورىالزهن

المسلمينتأخراسباب

وذلكالعربية-اللغةتتكلمالتىالشعوببهاقامتالتىثرالان

تخملدرجةالىعظيمةكانتعشربالثافىوالقرنالتاسعال@قرنبين

جدامستغرباكانوالعربالمسلمينأصابالذىالتأخرأنعلىأفهامنا.

العلماءوسيحاولأيضا.مستغربةالرائعةنهضتهمكاذتكماسرعته،فى

علىالعمليةالناحيةمنجدوىبلاولكنذلك،تعليلأبداالدارسين

عليهاالاجابةلأنشجدا،.معقدةالمسائلهذهأشباهند@ذلكالأقل،

المستحيل.نطاقفىتقعالعاديةبالأساليب

المسلمينأنبهعجلقدالاسلامفىالروحىالتأخرانقيلومما

قوتهمفقدرا
يجباولكنالحقيقة.منشىءالقولهذاوفى)سياسية،ا

قسطنطيناللاتينيةالىالعربيةمنالممتازينالنقلةأولكان(1)

قسطنطينولدعثصر.الحادلىالقرنمنالثانىالنصفشهدالذىالافريقى

ايطاليافىكاسينوجبلديرفىأمرهواشتهرالحالية،تونسقربفىقرطاجة
1نحومنذ 0 6 5

1فىوفاتهالىم 0 طوالالعربيةالكتبظلتولقدم.87

أتيحوهكذااللاتينية،الىتدريجاتنقلعثصروالثالثعثصرالثانىالقرنيئ
وبنسبهالمسيحى.الغربالىتنتقلانالفكر()فىبيةالعرنانيةاليرللثروة

فىالعربيةالوجاهةتزدادكانتاللاتينيةالىالعربيةمنالنقلأؤدياد

عشر.الثالثاالفرنبدايةعنفذروتهاالوجاهةتلكبلغتثمالفرب،

4



فقلىصغيرجزءلأنه)1(،يراثأهميتهفىنبالغألا
فه-ب@علىالجوابمن

طؤاكعظيمةظلتقدالعثمانيةالشلطةأننجدنحنالمعقد.السؤال

@
ومعب@كثيرةروصا

بكددفئ،اليهبلغتماتركيافىتبلغلمالشقأفةفانذلك

أضعفكانتالتىالأوربيةالدولمنكبير
@هكا.والتىكثير!،تركيامن

المسلمينبينالاسلامىالايمانضعفانالموت.رهبةتركياترهب
ا

ساعد

العثمانيةالامبراطوريةتدعيمعلى
(2)

وه@
ع

العلمأركانضمتتقوذلك
داخلية؟،أسبأباتكونانحفا@للكلالحقيقيةالأسبابأنالعثمانى

العاصفة،بفعلتسقلىشجرةشاهدثان2اتفقفاذاخارجية.أسبابالا

نلومأنمابجببقدرللشجرة،أسقاطهاعلىالعاصفةنلومألافيجب
باطنها.تعفنعلىتمسهاالشجرة

تزعزعلمالاسلامبهاالتىءنىالسياسيةالهزائموتلك
فة

"

لفينالم@نن@

فىزادتهاأنه@غيرغرورهم،@ادتعلىهىبلبأتمسهم،

لقدالخاطىء.الاتجاه
عبس

ؤاوتمرالعلميةالبحوثوجهفىلممونالمم@

منها-،
"

بسبب
شىء،لكليكفىالعلممنهميعرفونهمابأنالفقهاءاعتقاد

سبيلىفىللتف@كيردائهموىتعنت@همبسببالعلمىالتقدموقفوهكذا

الشرقعلىتيمورلنكبهقامالذىالوحنتىالغزوانالمعروف(1)
شميئايفعللم!2طم.403أثه:1467-74)للميلادعشرابعالرالقرنأواخرالأوسط

تهديمرونأكثر
عدد

دمشقو)بغدادالاسلامىالشرققىامبرىالمدنمن

لمومنهوحدها.سوريةعلىقاضيةضربةتقريبماوكانوسواها(،وحلب
يمسى

عددا
نو"وب@،ب@الاسلاميةالبلادمن

مثلاالعربجزيرةشبههذه

يكنولماليه.يصللمتيمورلنكلأنالمغرب،لذكرضرورةولاومصر،

يصيبأنتيمورلنكبامكان
تلكأنلوبهأصابهامابمثلالاسملاميةالثقافة

مجيئه.عندبالحياةزاخرةكانتنفمممهاالثقافة

ةلفكرتركياسلاطينبعضاستفلالرسه،يلاالمؤلف،يقصد(2)

العثمانيةالسلطنةبينيةالسياهالأزماتئشوبعندوالجهادالخلافة

ف(.)ع.الغربية.والدول

تاريخاناسلامى.غيرموقفاالحديثةتركيةاتخذتالسبمب@ل@ذا(3)
استانبول،بالتركية،)جزءانزكىصالحكتبهقدالعثماذيةالرياضات

3،3أ-605:)ثا عدنانالحقعبدالعثمانىالعلمتاريخبهتبهوكذلك9ء(1

الكتابلهذاو.كاء(ثه.62،3،:8ت8فىةم..\93@..@باريسلى.نسية)بالفراديوار

4)استاذبولبالتركيةموسعةجديدةطبعة كا،3ء(ثا2:8أ-2)ثا\@3
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عكللاتهاعلىيقبلونلأظلواالعلداءهؤلاءبعضأنذلكعنونتجالمعرفة.

بنعلىكتبهاالتىةخيا@قمص@ة
ا@

وجعلالنفيسبنزم

لقصةتقليداناطق،ابنفاضلعنوانها
وكتبطفيللابنيقظانبنحى

1)تطفيلابن 1 اليزلاالاسلامكانوقتفىالمعقولةقصتهم(86

طفيل،ابنوفاةمنقرنبعدتوفىالذىالنفيس،ابنأماسياسيا،سائدا
بالنقصانالمسلمينثرمابدأتحينالتقهقر،طلائعمنطليعةكانفانه

أنكتابهمنالنفيسابنغايةكانتولقدبالنمو.غراورهموأخذ

حدالىمقدوواأمراكانالمسلمينماضىفىوادثا@توالىأنيقول

أننا
أنبالامكانيكنلمأىبداهة،بخيالناح@وادثهنعيدأننستطيع

ماغيرعلىالاسلامتاريخيجرى
النفيسابنوأشبهعليه.جرى

وسيوسي@ببلمسبحى@رجلنحدنجدهماوهمهئ
)م(

الذى
الفضلوالىالالهية،العنايةالىراجعأمرالنصرانيةسيادةأنأعتقد

العسكريةالفتوحأنالنفيسابنظنوكذلكتمسها.النصرانيةفىالذاتى

اخلكسبقلماتحقيقالاسملاميةالمشعوباتفقتالتىالمدهشمةوالسياسة

اللهعلمفىالشعوب

عشر،الثالثالقرنمنالثانىالنصففىالنفشىابنعاش(1)
ام.8؟8عامدمشق(الافىفىالقاهرةوتوفىسوريا،أومصرياطبيباكان
ولك@3ءولع3ولمايرهوف؟3ماكسثم(4@ملم304.أ-1519951:2)سارتونانظر

20)ثاثهالصغركتالدمويةالدورةفىوثظريتهالنفيسىابنلا ،
كهء(كن@2ثا55-9،.،

ناطقابنفاضلمتابطبعةص@303@9ول3سأول@ص@ولشاخت،يوسفويعمل
3ء(،3ثه1،:947الانجليزيةالىلهاجزئيةوترجمة

الثافا.القرنمنالثافىالنصففىطفيلبابنيتعلقمافى(2)
لقصةطبعةوأحسنلأء.ثاثا:2.40ءأ4انظرعثصر

التىهىبقظانبنحى
جمةترمعهاوجعللأ،س@هوللماءث@ول،س@34غويتهليونالمرحومعليهاأشرف

1وتبيرنسية.فرا 9 لم(3،3)55-30،:3603

3حكاء@@جميوسىلاس@3يوسعاش(3) القرنمنولا.،النصففىلها+3حأ؟لها03
كللشماريةعلىاسقفاوكانفلسطينفىولدالميلادى،الرابع

3عامن 1 الى3
العصرفىالمشارقةمشاهيرأحدوهولأء(أء.?31ثاثا:7)34.عاموفاتة

لرا
الهينتمونالذينمنعددفيهانغمسىقدالعقيمالجدلهذامثلان

هوبلعرضا،أمراليسأهمهمسيادةأنيظنوناذالعالم،فىسائدةأمم

كتاب:فىذلكعلىصالحمثالوهنالكغيرهم.علىلهمالتهتفضيلثمرة
كاكاهلهاكهدأص@ء:هءكا،3ءلم@لم@33كه،+،لمعء،5لأمم@ل@،كاءعع@إإ)،86،(

م-4
4لأوسطالشرقا



لاساسلوحيالمممليئفيظ

عنمستقلالروحىالانحطاووأنعلىوتكرارامراراالبرهانقام

وقوقهامثلا-دةهولثانالسياسية.ارثوالاكوالعسكريةالهزائم.

عشر-السابعالقرنفىبهاتمتعتالتىللقوةظلسوىليستالمادية

أمةتزاللا
البرهانوقاموالعلوم.الادابميدانفىالبارزةالعالمأمممن

السكندينافيةوالدولوسويسرةبلجيكاأمثالأخرى،أممفىذلكعلى

لاالتى.
تتمتع

معهىحينعلىيسيرة،بقوةالا
رالأهوفىالعالمتقودذلك

الأولى.الدوجةمنثقافيةمراكزهىثمفن،كلمقالروحيه

السيادةاشالماديةالقوةلفقداننتيجةياكنلمالاسلامفىالتقهقرانلا،

ذهبتتمسهافىالروحيةالقوةلأنبلفيهما،لنقصولاالسمياسة،

قامالتىالمجيدةالأعمالذكرىفيناتشعلهالذىبالتفوق،الشعوران
تقاعسالشصورذلكرافقاذاوخصوصاجدا،خطيرأمرأسلافنابها

بالفخرتتشمدقلاالأعمالبجلا"للتأتىالتىوالشعوبللجهود.بذلنافى

عنيضيقوقتهالأنبها،
غاياتها،تحقيقالىمنصرفةتكونولأنهابمذلك

ثمالهرم،علىأقبلتاذاالأممولكنالاخرين.آراءاستجداءالىلا
وفىالذكرياتئالاستعراقالىعادتربمافانهارسالتها،أداءنسيت

منيكونولابها.التبجح
هذهعلىيقضونالذينالأفرادعلىضروذلك

عنلهمنتجاوزذلكأجلمنقصيرة،حياةرض1؟2
ينامونيسيرةدد"

هذااننجدولكنناالدنيا.الحياةهذهيودعواأنقبلالشمسفىفيها

أكاليلها،علىبالنومأخذتاذاالأممفانب@الأممحياةفىجداخطيرأمر

شمسهافانشيئا،لمستقبلهاتعملأنغيربماضيهاءنتتبجححشرعتثم

بالانحطاوو.@اعلبمقضياوتكونبمغيب-اذنتونت@حينئذ

تنصولكنلاتموتالامم

لكنولاتموت،العادةفىالأمملأنموجودة،تظلالأممهذهأنعلى

تمامااتفقماوهذاالهينة.اللينةالحياةمستوىالىتنحدربأنعليهايقضى
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فىمبالغةذلكالىأضيفتثمالمبدعة،جهودهتوقفتحينللاسلام،

الداخلىالنورذلكخبابعدئذللاخرين.الاحتقاروفىوالتقوىالصلاح
افةالخرحلتحينئذوصفاءه.قوتهايمانهمخسرحتىالمسلمين،فى

والكراه@يةوالحسحدالمقيدة،محلالجاهليةالحميةالدين،،:محلضندهم

الص.محل

الانحطاوولذلكالأساسىالسببعلىقليلاالقولنمدأنويحسن

ة.غرعلىأىختلا،الانحطاووأسبابدألفلأنهاالخرافات،ليشمل

ولكنهللانحطاط،الوحيدالأساسىالسببليسالأممئالخرافاتونمو

فىالعرضهذاشهدنانحنفاذاظهورا.الانحطاووأعراضأشد

أتمسنا
والجديرأتمسنا.بوقايةنبدأاوأنحذرنا،نأخذأنعليناوجب

ندركهكماذلكيدركونيكوزوالمالوسطىالعصورأهلأنبالذكر

أجوبةيتطلبونالذينللجهلةدائماتطيبالخرافاتولكناليوم،نحن

يجيهالذىالنوعمنأسئلتهمعاى
الناسشأنكانكذلكالعرافون.لىه

دائما
ذلائهأجلمنأبدا.سيبقىوكذلكالانحطاوو،أدوارفىقبلمن

الاسلام،فىالعلميةالجهودهفتضحينتمسه،بالعلمالخرافاتإمتزجت
ومن

شر@هالتىالعلميةالعربيةالاثارانالقتال.الداءمنشأكانهنا

التنجيمفىالكتبمنبسيلانحطتالعقلىالأنتاجروائعمنبعدد
والصنعة

11)
فىالرياضياتكتبالىالسحرتسربويبدووالسحر

أحمداسمهالجزائرمنروحانىلمؤلفكتاب
فىعاشالبونى،علىبن

الخسشمة،المعادنتحويلمحاولةوهىالقديمة،الكيمياءهىالصنعة(01)
ف(.)ع.والفضة.كالذهبيفة،شرمعادنالىوالقصدير،كالنحاس

)راجعالرديئةالصنعةتميزكلمةثمةيكونأنالمؤسفمن(2)
منالسابقة(الحاشية

عندنا@لمةأنكماا@مياء،أىالصالحةالصنعة

فلك.كلمةهىالتىتنجيم
ومع

الصنعةفىالعربكممبمنعددافانذلك

أخرعددهنالكبينماالحديثة،الكيمياءعلممنابداءاتعلىاحتوتقد

منوشيئاالايجابيةالمعرفةمنشيئاوجدناوربماالسحر.بامورمملوء

واحد.كتابفىمعاممتزجينالسحرأمور
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القضية.،لهذهتعليلأحسنولكنعشر.الثالثانقرنمنالأولالنصف

والتنجيموالخرافاتالسحرقضيةا
عندوردقدوفضها-ثم@،المسلمينعند

العالنمهوغربا،ششرقا،كلهاالوسطىالعصورفىالمفكرينأبرزمنمفكر
القردهنالثانىالنضفشهد،الذ@ى.خلدونبنالرج@منعبل!

ء-.-الهندسةعلىالكلامعندقولهتأملعشرالرابع
ة

فكره،فىواستقامةعقله،ف@اضاءةصاحبهاتفبب@دالهندسةأنواعلم"

أقيسشها،يدخلالغلطيكادلملأالترتيب،جليلةالانتظامبينةكلهابراهينهالأن

عنبممارستهاالفكرفيبعدوانتظامها،لترتيبها@
لصاحبهاوينشأالخطأ،

أفلاطونبابعلىمكترباكانأنهزعمواوقدالمهببعذلكعلىعقل

رص@شيوخن!وكانعلينا،يدخلنفلامهندسايكنلممن
إلثه

يغسلالذىللثوبالصابونبمثابةللفكرالهندسمةعلممماوسةيقولون:

اليهأشرنالماذلكوانما)4(،والأدرانالأوضاومنوينقيهالأقذار،هنه

."انتظامها:ترتيبهمن

الغرهفاتضل

به،الاعجابألىيدعوممافهىالأطنابمنالعبارةهذهما@نىكلومع

الانسانىالعقلفىتقومالخرافاتانأجل،الحقيقة.لكبداصابةلأنها

لخجلسببهىثمالانسانى،الجسمفىوالطفيلياتالأقذارمقام

6041ت@)خلدونابن(1) ولمناقتنةلم..403أ+ثا:4766-79انظرم(،1

البشرمنالمدركينأصنافوفىالماورائم@ة،فىخلدونابخناراء
المقدمةانظر-ؤية-والراوحىواوالرياضة...بالفطرة

9،1ص

1بعدها(وما لألاهءأ"ثا.:772

1)باريسخلدونابنمقدمة(2) 8 5 :3م(8
0 1 0 الترجمة.3

8681)باريسنسيةلفر.ا
0راجع:م(. ، 9 ،

، هءأ+7"ثا.حءأ:لا،لى@777

ص@وكذلكالدثالثة،الطبعةإلادبصة،)المطبعةبيروتطبعةفىالنصهذا

ف(.)ع..4@ه6

ف(.)ع.الظاهر.الواسعيقالطرالمهديع(3)

االسمن،أوبالزيتكالتلوثالدسممنالناتج-الوسخضرالو)،(
ف(.)ع.سخ.الوالدرن
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يدركبرنلاوبالقملبالخرافاتيصإبونالذينافاسولكنفاضعح.،
مماا@ظ-لسوء-.

أنالىاينهاقونلأنهمالبلبة،جمنفبصهم

مايؤيدوا
أشدبذلكأتمسهميصمواوأنفيه،هم

نحنأماالؤصم.

ذهبتالتىالخرافاتتلكالمعربنغتفروأنأتمسنا،الىنرجعأن@ب

تخلولاأمريكا@نحنثقافتنالأنذلكبثقافتهم،
(1)

أبدا.الخرافاثمن

تزدهرالكهانة،أصحابمنوسواهموالعرافونالكف،وقراءفالمنج@مون

بالتنجيمالمخصوصةالجرائدأعمدةامابنفسها.المتخايلةمدننافىأجممابهم
الجرائدتلكأصحابفىالفسادوعلىالمبادىء،ففدانعلىفنندل

غمالرعلىالمسلمين-بينالمختلفةللخرافاتخلدونابنمناقشةنوا.
من

رالعصوآثارفىمفردأمرمنها-بعدديصدقأنالايستطعلمأله

فعلردفحدثخلدون،أبنعصربعدتفأقمالأمرأنغيرالوسفى.

بثانية،الأخذالىبخرافةالأخذمنالمسلمونبهينتقلالحلقات،متعانق
افاتللخرالبابالاسلامفىالروحىالانحطاووفتحبعدئذفأكثر.الثةئ

دونعادةفولالتىالعقليةالحواجؤهدصتثمفشمب@ئا،شي@ئا

الاسلاميةالمعارفدائرةانظركثيرة.المربيةالخرافاتفىالمؤلفات(11
الخك@،8ولوسحرع@31،وقيافةء؟ول،@أولولكاهنلةمقا@
أزف33:298-993،3)

ر
رز(ا@ك@حعس:هولءإء،ءعع+،ثكذا،

طم،مممه"ع3++9لمءىلأ،هول4هول9،ثا4)رزئمثوعتم(كهكان@24:294)

الأوسلىالشرقخرافاتجميعتم@ثلالتىالصابئةخرافاتفةولمعر

*3ه3ءثأ*(+"اءولس@،3ول*؟"@ه)كا@ءلأس@،:3ع؟لم@ههص@لممم@25"يانظر:

ولءكاقءهول(.أ@35ولك@ة@س@3،8أءهحلأ،3،هول4هول49491.

أنظر:الام@يريكيةبالخرافاتيتعلقفيما(2)

."192
1

ء**353ط
ح8أس@؟3مأك@أس@ص@4كه:@"عثهكا@إولم@كاييم،ى@لأعلم@3يلم

93ء** 1
حول43احك@ع*8@صاوللما@3ء+30ولطم+:عءىلم@7+كهه،ولهء15ول@لم@

)303،،829@@ثه،3.@@،5ول4ول@3@ء34ول.*،@أ@3اولءزس@8،3:3لأكه

مأهكل@صأولول3صأ3515@)3اححول8،،،حولهول"إولعلأكاط،3س@ول@أ،23،3،49ثاثاة

.(79-81:82 ،
4،18-،0
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الخرافاتانثمالمتعصبينالجهلةالفقهاءبعضبتأثيرالخرافات،

وهذهوتعصبهم،وغبائ@لتهموجهاالعامةسذاجةفىزادتالجديدة

جرا.وهلمجديدة،خرافاتنشوءالىأدتددورها

تتضاءل،العربيةالجهودنتكااذبينماشديدا،تحرجاالحالوتحرجت

الأملفقدحتىالمتزايدة،للخرافاتفريسةتصبحالعربيةوالشعوب

المعرفةأسرارمنسرا)اللاتينية(الغربيةالشعوباكتشفتبانقاذها،

الثرةوالحياة
(2)

فىخلقالذىالتجريبىالعلمهوالجديدالسرذلكبم

العالمفىثورةأحدثبلجديدة،ثقافةقرونبضعةغضون
فىكله-

معاالمادىالعالموف@الروحىالعالم
تتاكلمالتىللشعوبيكنولم

مننصيبالعربية
واسعةبخطىالغربيةالأممتقدمتاذالتقدم،هذا

بقديوماتأخرواوهكذاالحرب.وففحينعلىجدا،

فعرالعظيمةنهضتهينهضوهوالاسلام،انبوقفه.أمكلاتأخرايوم

الهاوية.فىبالمسلمينمحجوباأصبحالذروة،الىإلعرب

تسامحاأكثرأحياناالحكامكان(1)
مضطرينكانواومنهمالفقهاء،من

اءأمرانذلك.مثالالشائع.التفكيرعدمأمامالانحناءالى

ألفلاسفةحمواالتعصب-بهميظنوكانالمغرب-ئالموحدين

منامبار
هءلهأوللهاكاقا"ولس@8لم:3ول+؟""ءىئهكتاب.راجع"المتعصبينعنت

زركا@@ه94،8كهء(ي،41:@04-05)

العميمةالنعمذاتالشرةوالحياةالماءالكثيرةالغزيرةالعينالثرة(2)

ف(.)ع.

طى،الودىالعصورالمسيحى@العالمفىكثيرةخرافاتانتنترت!3)

انظر:الخرافاتهذهولوصف

،
لاسأولولث@+53ول44ءطكه،+:ى?أهلمول4مهكا@،+"@ءعءسك@،عكا@+ثهإىع،ع+ع

3016كاس@*.*35ع@9،2ثه-4كه،3ء(،74:6-289،ثه:471-75ثا؟ثا:169-،782

المعارفمنمجموعةحالكلعلىيقابلهاكانالمسيحيةالخرافاتأنغير

ومن
رشيدابنفلسفةأماتوما(.القديسعند)وخصوصاالعقلىالفقه

الغربحورهابينماالنترق،فىعليهاقضىثمالمسلمين،بينتمامافانهزمت

المسيحية.يوافقتحويرا
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لان@يةبالنهوضالعربمل!
.

هذاأنعلى
@يتبدليصحبلأبدا،حالكلعلىمبرماليسالحكم

مرحلتينفىالعالمقادتأنلهاسبقالأوسلىالشرقشعوبانبسرعة.

قبلالأقلعلىسنةألفىطوالالانسانى-التقدممراحلمنصويلتين

العص@فىثماليونان،أيام
ثمةوليستقريبا،قرونأربعةمدةالوسطىور

ما
يمنع

القريبالمستقبلفىثانيةالعالمتق@ودأنمنا@حعوبتلك
أو

ضحمتوالعالم،فيهاالأوسلىالشرققادالتىالأولىالمرحلة

البناةأولالأوس@الشرقمنفكانالشعوب،لتلكدعةالمبالبيقرية

استيقظتالشعوبتلكلأنوذلكبمبالقلمالكاتبينوأولبالصخر،

مدى،أقصرفكاذتالثانيةالمرحلةوأماالعالم.شعوبمنسواهاقبل

ناناليوأهلالأوسلىالشرقشعوبسبقتوبذاالخصب.كثيرةلكنش

ثمثر،المابتلكالاتيانمنأمكنت@أنهاأوالعلمية،ثرالميدانفى
الأوس@الثصرقفىالعربيةتتكلمالتىالشعوبكانتلقدالحال.تبدلت

تقلة
ولاكنهمفقلى،نقلةيكوثوالمان@نجبرالغرب،الىاليونانىالعلم

الشعوبالىأورثوهثماليونانى،التراثذلكزادواذلكعكسعلى

بقدرالمبدحابتكاوهمفىالعربتفوقيكنولمكان.مماأغنىاللاتينية

شدةو@ثباتهمفىكانما
)وهذايومذاكفهموااذللعلم،حبهم

وأنصحي@ح،أساسعلىتبنىأنيجبالمعرفةانذلك(بعدنسوهما

اذاثقافةكلجذور
تذوىأنتلبثلاكافياعمقاعميقةتكنلم

وجذورهمكافيا،عمقاعميقةدينهمجذوركانتولقدتموت.ثم
وكذلكونانجة.البالجذورالأقل-علىمالوقتالعلم@ية-

المعرفةيكتسبأنأراداذاالانسانأنبوضوحفيهمالفكرقادةأدرك

التطبيقاتاستعارةطريقمنبالقمة،البدءمنيستفيدلافانهالعلمية،

اثهوالأولى.بالمبادىءالأساسمني@ثرحأنيجببلالأخيرة،العملية

،
أحمقوكلا@جرة-أعالىمناليانحةالفواكهنجنىأنالسدهلن

5



تعطى.صحيحةأشجارانستنبمتأنالصعبمنولكنذلك-،ي@يشطيع

الأوسطالشرقشعوبعلىيجمتالذىوالدرسابانها.فىوافرةفابههة

تتعلمهأن
مقانمختصرة.طريقالعلماىاليسأنههوجديدمن

أنالصعبمتيكونلاوقدالحيلعلمندرسأنالسهل

انالأمد.طويلةشاقةمهمةالعلمعلىالانسانتربيةولكنانهندسين،

اليطومتصلاتفانياتقتضىالتعليمفىالعلم:فىالمبدعةثربالماالاتيان

كليضيرة،الحياةانغيركاملة.حياةطوالبلعديدة،سنين

حلولا.تنتظرمشاكلبعدةيأتونالذينأولئكيووثعلمرجل

ماليمس
نويأسلافها،تبارىأنمناليومالعربيةالضدوبيمنع

ومعالعالم،قيادةفىالأولىمكانتهاثانيةتسشعيد
سهلاليسذلكأن

-

يصبحهوثم
بعهيوماصعوبةأشد

لى

يوم-
ممكن.فانه

بد@

)2(،عبدهمحمدالشيخالدينىالميدانفىبهاقامحميدةبداءة
و

الش@رقفىواننصارىاليهودوكذلكيصفو.الاسلامىالجوأخذو@كذا
منأكبرعنايةلونيناالأوس@ا

التهذيبىىالمستوبينماضى،المافىلوهاناالتىتلك
قد

قسماأنقلبىعلىالسروريدخلومماديدة.بلاد@فىكثيرا،ارتفع

منكبيرا
القولهذاأرددوأناأمريكيون،بهقامالتهذيبىالمنهاجذلك

صالحين،لرجالظئراكاذتالتىبيروتفىالأميركيةالجامعةالىمشيرا

النيةلحسندائماونبعا
(3)

والكلياتم@بيروتفىالأميركيةالجامعةان0

تحريكها،أوالثقيلةافعلرالالاتاستعمالعلمهوالحيلعلم(1)

كصاحول@ول4كاخالميكانيكاباسمالأوربخيةاللغاتفىوفالمعروهو

1-8491)عبدهمحمدعلىللكلام(2) 9 5 المعارفدائرةأنظرم(0

يسبارحيد،التولرسالةترجمةأيضاوهنالكول+(يل@413ء155الاسلامية

2 ثهء(وكا،:4ثهثه-76).1@5

لك.وكذلم(،كهكا،9،:322-29)9،ثا)ثهنظرا(3)

طترلمع
لم

9ء،3ولح3@لأ.ولء@.303فىحلهكالز+:03"أأعى@4@ل@4+لدعلم،ع

ثهكاهأكه51ممآورعءأ@ء*،149،-668،*353ط3(،23،498ثهة،04:4-4

ثه9:-!.
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@نبولواستاالقاهرةفىالأميركيةا

سلىالأوالشرقببلادتقتصرلمبغدادش

اذخيرة،منافسةأيضافيهخلقتبلم@فحسببة@روحنشرعلى

ذلكأجلمنفيها.التعليمطرقتحسينالىالأخرىالمداوسدفدت

حقهمالأمريكيةالمعاهدهذهعلىالمشرفينيفىأنالانسانيستطيعلا

مباشرةهباتمنأولوهماعلىبادارتهاالقائمينوكذلكالشكران،من

ملاالسياسىالاستقلالانثمالعلم.سبيل@مباشرةوغير
البلادجميع

ماثمةوليسالطموح،ح.بر@
أتيحاذايتضقأنالبلادتلكطممحيمنع

لاالمتوالية،والتضحياتالأعمالمنيشدله
من

فنالكفحسب.الكلمات

واجدفأنتارادةتجدحيثولكنكم@حلولاتنتظرأنيجبممثناكل

الىالحاجةكانتولذلكطويلة،تكونأنيمكنالطريقوهذهبمطريقا

الأعمالطأنندركأنفهىوعالموضهفىالأساسيةالنقطةأماكبيرة.الصبر

عنيشمرنيالانسانعلىوانبها،امالقبيصعبالعلمية
ليبذلسافه

بأنفيفكرونأتمس@،يخدعونالذينأماذلكسبيلفىجبارةجهودا

عليهمكتبتفأولئكسهل،عليهاالاحتيالأوالمصاعبعلىالتغلب
تضيعاليسيرةالجهودانالخيبة.

دائما.

أنعلينأكفاحهىبلمنه،الشفاءيمكنحتىمرضاليستوالمدن@ية

حعبريتنااناخطار.منيخلولاكفاحهوثممرة،بعدمرةفيهنجالد

."التجربةتحت"لناولاكنهالناكلهاالنعممنحياتنافىوماومعارفنا

لذلك
اذااشنخسرها.أونستحقها،أنناعلىنبرهنأندائماعلينايجب

الظلمكفاحند@الانحدار،ف@حالانبدأفاثناعزائمناضعفتأنأتفق
يهدأ.أنلابجوزوالفقروالقبحوالخطأ

لاماددروحىأيضاموالتق@

لىمبالترةأؤمنأزاللاأنا
أنصافيفعلكمالا)1(،سنكاآمنكما

بالشاقولالتقدميقيسونالذينالمتعلمين
الرفاهية.منفيهمابصقدارأو(2)

راجمع(1)
هنا،سبقما

ص
نغسها.الصفحةفى4وحاشية8،

بذلكوالمقصودالقائمة،السطوحاستواءبهايقاسالةإصشاقول(2)

ف(.)ع.روحيما.لامادياقياساالتقدمقياس
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بلالاطلاق،علىتقدماليسوهومردمر،الخالصالمادىالتقدمولكن

لأحوالصحيحتحسينومعناهالصحيح-التقدمانأساسى.تأخر

)1(،العتلاتعلىولاالالاتوثن@يةعلىيبنىأنيماكنلالحياة-ا"

العلم،علىكلهذلكوفوقالفن،وعلىالدينعلىيقومأنيجبولكن
وحبالجمال،وحبالحقيقة،ومحبةالثهومحبةالخالص،العلمأى

الماضى.الىواحدةنظرةنلقىحينماجليالنايبدواوهذاالعدل،

برالنناريخفىعظامارحالانواكاالذينأولئكهمبن
الذينأولئكهممن

بمسراتل@مدينوننحنالذينأولئكهموبنبراليناأحسنوا

وأقليدسوأرسطو،ون،أفلاطأمثالرجالانواكالقدبراونعمهاحياتنا

فكانواالوسطىالعصورأثناءأمااليونان.تاريخلم@وأرخميدس،

نى،والبير؟الهيثم،وابنسينا،وابنالفارابى،أمثالمنرجالا

خلدون.وابنالفداء،وأبىميمون،بنوموسىرشد،وابنالى،والغز

لمالناس(عنمعؤل)فىاجتماعىفراغفىيعيشونيكونوالمالرجالهؤلاء

الحقيقةولكنمن@.شهرةأكثرالمالورجالالحكامكانأيامهموفى

هموهاتدريجا،تتجلىأخذت
الذينوحدهمهم)وأندادهم(ولاءأ،

عليهمعفىلىهوالوزراء@والسلاطينالملوكأمااليوم،الناسيذكرهم
أمابمولسنت@ليوههميعملونكاذواوموظفي@الحكامانالنسيان.

نشعرأولاءنحنوهاللخلود.يعملونفكاثواالعلمورجالالعلماء

أعناقنا،فىل@الذىبالدينمكيناشعورا
بعرفانذلكعلىونجزي@

واضحايكونأنيجبالماضىالىننظرحينماواضحانراهماانالجميل.

المستقبل.الىخطانافيهدىالأمام،الىنظرنانسدحينماأيضا

والغربالثصرقبينالث@رقيقيمة

الفرقهذاوالغرب.الشرق/بينالفرقعنيتكلممنالناسمن

بينوجهةمنوالنفعيةالماديةبينالفرقمنأهميةأقلولكنهموجود،

مستقبلةوالمثاليةالماديةبيننيةالثاالموازنةوهذهأخرى.جهةمنالمثالية

النفعىالأساسوالمقصودالثقيلة،الأشياءبهاتحركاداةالمتلة(1)

ف(.)ع.ى.لمادا
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زمانكلفىتوجداديمكنشقبل،منوجدتانهاوالزمان.المكانعن

سكانأننعتقدأنمنايريدونألن@اسمنتعراهنالكأنغيرمكان.:

عنندهميعللماوهذاماديون،الغربسكانوانمثاليون،الشرق
الحقيقة،عنبعيدهذاولاكنفقراء.والاخرونأغنياءالأولونكانلماذا

البونولعلالشرق.فىكثيرغنىوهنالكالغرب،فىكثيرفقرفهنالك

الشرقفىأعظمناحية-كلمناعتبرثاهاذاوالفقر--الغنىبينالشاسع

ما،أكثر@العمومعاىهمالغربفىالأغنياءفرادالو*انالغرب.فىمنه

وسع2و
زيعتولىحكمةوأرجحنا،احسا

احسا
الشرقيينأولئكومنن@،

الوجاهة.وتطلبالظهوربحبالأحيانأكثرفىاحسانهميمتزجالذين

والفنوالعلمالدينمهدالثصر@

ومع
العلمفىالعليامثلناومهدديننا،دم@كانالأوسلىالشرقأن

ولوالغرب.منمثاليةأكثراليومانهنقولأنإلحقفليسءنالافن،@
مماأكثريفروالملقصدقا،لاملقاهناذلكلاكانذلكقلناننا3

ينفع.
منأساسيااختلافايخظفونلاالشرقرجالأنفهوالخاص،اعتقادىما3

صرحبينماالناس،طبقاتجميعبلدكلفىنجددفنحنالغرب.رجال
المحددنزرةطبقةهنالكالرذيلة.هوةبينشالقداسة،

الصالحين،من

الناسمنالغالبالجمهورأماالطالحين.منمثلهاأحددانزرةطبقةثم

حدالىاصلاحهميمكنولكنالعيش،أحوالاختلافضحايافهم

فتحنااذابسهولةافسادهميمكنكماواللطف،بالعدلبعيد
أبوابعليهم

عالمنافىالأساسيةالمشكلةانوالكذب.والشرالشقاء
كلفى)واليوم

هىيوم(
مشكلة

رفع
نحنفاذا)1(،الناسلىجموعالروحىتوىالمس@

حسناتجميعفانللهمالناسعلب@هيحياأنينبغىالذىالمستوىرفعفىخبنا

ثمعليهم.نقمةحينئذتصبحمدنيتنا
جعلنااذاونحنوتهلكهم،ب@درتن@

وا@صدق،-انناوالاحسانالعدلحياتنافىبهانأخذالتىالأساسيةالقيم

النايهمجموع(1)
السواء.علىوألفقراء.الاغنياءيضم@
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تلكجعلنااذاأمانجونا.قد
فسوفوالمالى،الرفاهببةهىالأساسيةالقيم

الهالاكين.مننكون

المقبلةالثصرقرسالة

أنالممماكنمنولكنمرضا،تليس@المدنيةانهناأخرىمرةأف@ول

غربية،ولاشرقيةليستوالمدنيةوفسادا.شراالجدلأهلعندتنقلب

تاكونأنيمكنانهابغداد.فىهومماأكثرواشنجطونفىمكانهاوليص

يفهمون@اصالحات،ونساءصالحونرجالفيهيكونمكانكلفى

استع@الها....يسيئواأنغيرمنمنها،يستفيدونكيفويحرمون
@

هذااستعماللناجاز)أذاالأوسلىوالشرق
الثقافة،مهدكانالالسم(

انقاذأسبابجاءتومنه
@العالم

ال@بمنناربدأحينماالوسطى،العصورأثناء

نانىالييالمسيحىالعالمشطرين:المحالميشطرأوربافىالحديدى

لاءأونحنوهاالكاثوليكى.اللاتينىالمسيحىوالعالمالأرثبىذكسى،

نونرثمالجميل،عرفانمنبعينالأوسلىالشرقماضىالىننظراليوم

الحلو.الأملمنبعينادممتقبلهالى

فروخعمر

6



هه@سه*ال@ثاووال@ونالفة

ت@ليف

زونإتنج@يتشارد@

ترجمة

زيادةهصطثقدمحي



 



استطاعتالتىالوحيدةالمالميةاللغةهى"الفنلغةانالعارفونيقول

اختلافأنالقولهذاصحةعلىالدليلومنخترعمهاةأنالبشرية

فىأمزلغتنا،غيرلغةفىوالشعراءالفلاسفةأفكاروب@ينبيننايحولالألسنة

جمتها-ترحتىبعدر-الأف@هذهوأنالترجمة،طريقالاعنبلدنا،بادعنهير

المعمأرى،مبتكراتأماالطويل.التوضيحىالتفسيرعنتستغنىلا

الفنية،الصناضاتأربابمنوغيرهموالنساج،اف،والخزوالمحموو،

فينا،الجمالطحاسةلاشباعوالنم@النطقسهلةبلادهااختلافعلىفهى
فيمامالادراكالأخصائى،شروحبعضتعوزهاالمبتكراتهذهأنوأو

من
فنانة

واب@لىاع.
فنونوعلىالحضارات،جميعفنونعلىتنطبقالحقيقةوهذه

ضمنا،الاسلاميةالحضارة
معروتصب@حالاسلاميةالفنونتكدولم

فة

غدتحتىاورباأغربفى
وصلتالتىنماذجهاتلبثلمبلتقدير،موضع

أنغيربالفنون.المعنيينعندممتازةنةمكااحتلتأنأمريكاثمأاورباالى

عشراثنىبعدالاالفاهمةالدراسةموضعتصبحلمالاسلاميةونالفف

الحاضرالعصرحتىتزاللاالدراسةوهذءالاسلام،ظهوومنقرنا

ومعالبداية.دورفى
كلوالأسريكىالأووبىللباحثيحقهذا

الدراسةمنالتمهي@دىالبروعلىالخربلقياميغتبلىأنمنهما

فىالباكراجتهادهللغربيحمدوأنالشرق،أجلمنوالاستقصاء

فىلاالميدان،هذا
منالميسورجمع

فحسب،والأثريةالتاريخيةالمادة
المسلمين.الفنيينمنتجاتلتقديرالفنيةالقواعداستنباووفىبل

الطوحدوداضيقاالاسلامىالشرق@نونالغربالمامظل

معسكرفىمنهماكلوالمسيحيةالاسلاموففصينالوسطى،العصوو
المتقطع.النزرسوىالسلمىالاتصالمنبينهماليسلأخيه،مضاد

منوبالرغم
الاسلاميةالفنوننماذجالمسيح@يةبلاداستقبلتذلك

ول3ء35ول+ح3أولءوليد38أث@أثحءول@4+؟@ءولز،هول.4.،،ةانظر(1)
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المسله@ينأيدىأبدعتهاالتىالفنيسةالمنتجأتوغدتكبير،بتقدير

بأعظمتقرنبأنجديرةخالتهامسيحية،أوساروئتشريفموضع
أعظمأنذلكعلىالىلىليلمنالكنائس.فىالمحدإسةأدوات

منالرفيعة،المنسوجاتبعضاستخدمتالمسيحيةماتكتدرا@

القديسينمخلفاتلحف@شفافاغطأءسلامية،الطرازدورمختلف

1(،)شكلالدينيةللصلواتأسقفيةطراحةأو(4)شكلالمسببحيين

موضعبذاتهاالمنسموجاتهذهبعضصارتبل
.(3)شكلفداسة

بعضهاعربيةكتاباتعلىالمنسوجاتهذهاشتملتالأحوالمنكثيروف@

باسمتسبيحات
تمنعالاسلا@يةأصولهاعلىالدلائلهذهولكنالله،

منوأكثرمسيحية..كنسيةطقوسفىواستعمالهابها،الاعجابمن

عصروأوائلالوسطى،العصورأواخرالمسيحيينالمصورينأنهذا

اءالعذرصورفىالملابسأذيالزخرفةعلىدرجواأوربا،فىالعلوماحياء

يصوراأنقصدواكلماومذاالعربية،الكتابةمنوتؤويقاتبأشاكالغالبا

بمقامهاخليقجلالىذاتبسما،فىالعذواء

عنيقلولا
فىالمسيحيةالكنائسبعضأنومحنىأهممهسةذلك

منوأوعيةأدواتالدينية-سهاطقوفىاستأدت-سط@انواعصورأ

عهدعلىمصرالىضئعهأص@ليرنجغيماالمزوق،الصمخرىالبللوو

الميلادى،عمثروالحادىالعاشرالقرنينفىوانفاطميين،الأخشيديينإ

ووضعوذلك
اتالأدوفىأجزافهماأوالاسلاميةالأثريةالأشياءهذه

بدليلالمص@وغة،المعادنفىالكريمةالأجاروضعالكنيسيةوالأوعية

وأحقاقوالمواسم،الأعيمادبموإكبالخاصةالكبرىالصلبانبعض

مثالالكنائس.فىالاضاءةوتركيباتالربانى،-بالعشاءالمننعلقة0الغفران

الحسنأبوالفاطمىالخليفةباسممنقوشةالشكل،هلالص@ةح@لقةأنذلل@

امتاباتهذهأخذواأنهميلآحيانبعضالمصووونأولئكظنربما(2)
،

العربيةالكتابةيقلدونكانواأنهمفيهلاشكمماولكنعبزية،أصولمن

فى

قمةأولااستخدمتالبللوريةالحلقةهذهأنكذلكالمحتملمن

هنا.المصورالغفرانحقفىتوضعأنقبللصؤلجان،أوأسمفيةلعصاة
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منتحولتم(ثمم.1-.1021)اللهدينلاعزازالظاهرعلى
حلمة

انخقكاللغفزمنجزءأهمأالىالراجععلىالخليفةفرسلرق@بة

شاكلالمحدثأالقوطىالفنمنول،ه@اكلأ،كا@ولس@"

مناوأغلف
ىالصخرالبللورمناسلاميةأوانىأناستعمالأهذا

المىالأوانىهذهوأشهرلموالكنائسالكتدرأئياتفىدينيةأوعيةسارت

غدلف
من

ظءولول04ءد@،8المقدسالد@وعاءالمسيحيةالعبادةبيوتتحف

انبندقيةبمدينةمرقصالقديسلا*3ءكابكتدرائيةلها@س@ولكا@8ثاألماس@95)

عنفضلاعربية،زخرفهعلىالأسطوانىسطحهيحتوىاذ4بايطاليا

اسمفيهاكوفيةيهتابة
ي@منعولمالثه،

ذلك
من

الدملحفلىوعاءاستعماله
0

عددا-أناقعالو0(5)شكلالمقدس.
اكثبر"يملكالمس@ي@حيةالكنائس،من

مق
الشف@أفة،البلوريةالأوعيةمذه

مخلفاتلضلىمستعملةوهى

القديسينمنأولئكوغيرمريهالمجدلج@ة،أوالمعمدان-،أوحناالعذراء،

أماوالننهديسات.
الأشياءهذهأنفهوكلهذلكفىالأهميةفوضع

بلمقدسة،هخلفاتبحفطزعيمةأوأنىلأنهاتستخدملمالإسلامية-
هنرمزعلىالوسطىالعصورفىالناسعقولدلتشفافتهابسببلأءنها.

كتبفىالواودمنأليسالطاهرة.العذراءمنالمسيحميلادرجموز
صرتانى"قال:اشبردكأ،للقديسةرؤيافىتجلىالمسيحأنالسلف

فىمروتاذشهرة،أوخطيئةدونودمالحما
كماالعذواءرحم

يمر

كريمحجرفىالشمسشعاع

أسلامية،أصولمنأضرىكنس@يةأدوأتنذكرأننستطيعونحن

مدىعلىلندللوالمعدن،العاجمثلمختلفة،موادمنمصنوعةورهى"

ما
التحف،هذءطريقعنالمسيحىالغربفنوقفىالتأثرمنالأسلامببغ

أنظر:.-01.(3)
صلألالاله@4ف@4:)،4ء،،مأح%ك@ءول@،ءكه@ا*ص3عأكعلأ)4ول"،،8@ء،8ء"3@@ه34@ء"،***

05ه4ه@،342.*،،.28. ، 03محأ@ء@،ظ*@@298،ثا9،-3

وردت(4)
القدسمةلهذهروحيةرؤياأولقصةئالببارةهذه

انظر:لندية،لرال!
كمأء*فنز:3@@ا"كهة@ه*@كالال@هز@ا@م*،كه@هفيء@@ءمحاثة"ولمحه@ىول@كلحأ@أهة،ء@

4ءلمللا@،3ولة@4،183@3"،)+،ء

6ةالأوسطالشرقم-5



فىالاطالةالىبحاجةلمدمناوكذلكالاطالة.خشية-عنهانمسكولكنا

الكنافسنئالفنيةوالأدواتالموادمختلففىالعربيةالبهتابةأشباهشرح

أنشيباولا7(،ب6سكل)ش
"

هذأ
رالعصوفىالتحليةمنالئ@وع

أنهعلىالسنينمنونيفمائةمنذالدوالممةموضعظلالوسطى

منواحدة
التحف-هذه

التخصيصتستحقالشرقية-السجادةوهى

رالعكموأواخرمنذمتصلااعجاباالغربفىخلقتلأنهاعابرة،باشارة

أاضوء،ا@العصرالىالوسطى
أوائلىمنالايطاليةالصووازدانتاذ

مختبقهمنالثمرقىالسجادمننواحبافصاعداالميلادعشرالرابعالقرن

ال@ديسين،أقدامتحمتأوالجذراء،عرشتحتالاسلاميةالعصور

غيرأوالمقاع@د،ا:الموائدفوقأووالدهاليز،.الغرفأرضيةفوقأو

ذلك
أختثم.(9-8)شكلالضور.هذء.ف@التشريفمواضعمن

حفظتلأنهابمكان،الفنيةالأهميةمن.الشرقىالسجادهذاصور
ا

لنا

الحاضر.العصرفىلأصولهاوجودلاسجاديةنماذج

هيدأتاالاسلاميةالفنونتكنلمأورباغربفىالعلوماحياءعصروفى

نيةاليوناالفنونال@العصرذلكالعفول:فىانصرافبرغممجهولا،مغلقا

فىالزخرفةبطرقالأوربيونالفنانونأعجببلالقديمة،رالرومانية

بطريقةمكتوبالعربيةامتابة0تقليدأنهنا7شكلمنيتضح(5)

انهعنوكتابمنمأخوذ7رقمالشكلوهذاول(،@ح،ولةول@)والتهشيرالحفر

53ول4ول@ولفعاء"هولس@"ءس@
"

هلأول@3،8علأ:3ه،،ول+8?3ح@3،س@اس@3ءعوللأ@3حدولءكا@ا

ه"8ءحح*"ول.س@*@ولعحولخ5اه@84ا@س@4،،،،18ثه.648أ-
"

9ء،كلأ*لها@س@3حولأغ،كوولءهأ?

.007ءكا"ءول-حول8ءول+،:ولكهح@4،*8هولول@5أ*لهالما@ه،لهاعولثهء*38@"أ@ظحوللها"

1ول3"كاالما،8خ@+،ء،حم@،.049،،،،ت.4ملأ7.
،

4كاةولم@@83ءصء8)ءأحلما@،"@"ه8ءكاع

الىالاشارةوتنبغىضوع.الموهذاالمصادر@بجميعقائمةتوجدحبث

2)صالمقالةتلكفىبحثهقصر*@83ولأن فيهانقلصورةعلى(31-131

الخامسالقرن@قيةالبندالتصوير@ةإساتننمنوهوالأوربى-مصورها

منعربيةكتابةفصالميلادى-عتنر
@للسلطانبالمينامطليةمشكاة

الملك

1اا-)21؟شيخإلمؤيد 4 نوعها@فريدةتكنلموانالصورةوهذهم(،2

بباويس.فراللو@الانمحفوظةوهىنادرة،فهى
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علىالدليلمن@@ول4)حالنباتيةالزخرفةسيماولاإلاسلام،

الشرقمنالمعدنيةالصناعاتأربابمنجماعةقددتحينحدثماذأك

الميلادى،عشرالسادسالقرنمنالأولالنصففىالبندقيةالىالأدئ
المحاعةهذهأخذتإذ

زخارفذات)أطباق(وصحائفأوانىتصنع

حكواأنالبندقيونالفنانونيلبثفلموالتفريع،التوزيعبديعةفباتية

هذا
النباتيةالؤخرفةتلبثلمثما!(.-10)شكلالزخرفة.منالنوع

لدىمحبوباأسلوباصارتأنوتعاريجهاوالتواءاتهاتفريع@اتهابرغم

هولباينالألمانىالمصورانحتىئى،الابالعصرذلكفىالفنان

فةللزخرنماذجاستنباطفىيترددلماوجلالته-أستاذيتهعلىالصغير-

من
(13ا-@)شكلالأسلوب.هذا

هووالهولندى-راهبراندتالعظيمالمصووأنكذلكالمعروفومن

منكانوزمانه-ميدانهأستاذ
المستويعلو"اجتذبهمالذينائلىشأ.

احدىمنيدهالىوصلتالتىالص@وربعضفىالأحياءتصويرفىالفنى

خصسعددهامجموعةرامبراندتهنهاامتلكاذالاسلامية،

منوبلغتيمورية،مغوليةمنمةوعشرون
لنفسهصورأنبهابهاعط

1سنةبيعهاالىالماليةأحوالهضائقةاضطرتهحينمنها،نسخا 6 56
(8)

م.

@رص
ويتضحباريس،فىاللوفرمتحفئاحدةا؟المنسوخةالمنمنماتفذه

لهدهواحدةترجمةعلىالعربيةبلادفىثاوا@علماءيصطلحلم(6)

النباتية،الزخرفةبعضهمعندف@هىيلاوربية،اللفاتئالمحدثة1املمة

ترجمتهابعضهماقترحهل"،الحالمةفةالزخر"ك@ذلكوهىالتوبىيقية،أو

فةالزخرمنالاتمييزا"الساكنةفةالزخر"الى
الحية،امائناتبصور

فةالزخرئالأحماء،أشكالاستبعادمنالاسلاميةفةالزخرعلىغلبلمانظرا

زيادة.عامة.-والفنون
انظر:(7)
@ءك@هء9ع*.عع@3ء*،@ير،*ث@حك@@ث@ءةولء@أكا@ء*@هحا@@ء@ء@لاك@9@@ث@"@،ه@عء*"

05ثه@ء@8،8@8.مكه،،7904 @ءءكا@8ول*@4ء؟،8محا،ء@،3فا،@"*،02،،.@ثه"،،@7،،

1شكلنقلناالآضرالشكلهذاولكن فى7،3شكلكذلكانظرهنا.2

الاهتماممبلغعلىالمتقدآامتابغلافزخرفةرتدل)@ء33ء9(.كتاب
فةالزخرهذهالمؤلفنقلإذالعلوم،احياءعصرفىأوربافىالنباتيةفةبالزخر

ع@13*@لأ:،كثاة@ولة@ولىلا"وهوآ@(51،عازيورخفىمطبوعكتابمن

1صثهأ،@9ءفى*)كتابانظرامتاببهذاوللتعريف 05.

انظر.:(8)
@هءكا@ح*،:*""ك@ء8ءم@حوللا@ولءحلأ4*ء@+@ؤك@ةحول-03أ@ف@34ح@ءولفعأول@ء@لهلد،".

6لأ



ادراكمعسرعة،فىكلهااستنسخهارامبراندتأناخؤاتهاومنمنهأ

زتصوالمنسوخةومذههامة.فنيةتفصيلابئمنفيهامالمكلخارق

صاأشظ
منالأيمنالجزءوسلىففىاللامعة،التيموريةلةالسلا.من

وهىالسلطانية،المظلةأىالجتر،تحتجالساتمسهتيمورلفكا@صورة

وورإءهراكعان،نكيروجهاكبر2السلطاثانوأمامهالملك،شاراتمن

وهمايون.ربابر،شيخ،عمرلعلهمآخرين،سلاطينثلاخمةاليسارناحيةمن

.(14)شكل

المنمنماتمنالمجموعةلهذهرامبراندتامتلاكأنعلىيدلومما

وتقدير،اعجابدافعمنبلشخصية،نزوة-دافعمنيكنلمالاسلامية

منكثيراأن
والثامنعشرالسابعإلقرنينفىالانجليزالمصورينعظماء

هذهامتلالثتداولواكذلك،عشرالتاسيمالقرنوأوائلالميلادى،عشر

الملكىالمعهدوئيسوينولدز،جوشواسيروأنوأصولها،المنسوخات
منمنماتمنىأخربمجموعةأعجبلندن،ئول(أكاثمهولتء4ءح31نينللفنا

الانجليزية.العاصمةفىنىالبريطاالمتحفكنوزمنالآنوهىفاخرة،

القرنمنذبدأالاسلاميةبالآثارألأوربىالاهتماملكن

منأورباالىوصلماأولومنالميلادى..عشرالثامن
عةجموالآثارهذه

عضرالحادىرنا@الىالثامنالقرنمنكوفيةشكةذواتفقودمن

الشمالفىطلبأشدهطلوبةوأشباههاالنقودهذهوكانتالميلادى.

القردطفىظهورهاكثرولذاالوسطى،العص@ووأوائلأوربامنال@ثرقى

حبىلالواقعةلادا@منبكثيركبيرةأعدادفىدىالمحا:عشرالثامن

سب!وروفىألمانيا،وشمالم@اسكندناوةبلادفىو.البلطى،البحرشواطثىء
1هذهظهزووأدىكذلك.

النمياتنىجديةجوتالىالمسكوكات

2سنةففىؤلميلة.غيرفؤلفاتحولهاوتألفتالاسلامية،)النقود.( آ1@4

كيرياكوبجورجتأليفمنبحثبألمانياليبزجفىظهر
بصوهو1(،9

الاسلاهية،النمياثعلمفىالأولالتأليفاسمالاثارعلماءعليهأطلق

انظر:(@)
3لهاظ،ح،8،33حمأ؟. @ح@ولة،لأه@عةح"8@س@ولا"،83ءح-3@3@كلأ)ءححكمء،"@لها؟4



هوالبحثوهذاوح،الشراجزالةعنفضلاللكتابةالمؤلفقراءةلصحة

عامةالاسلامه؟الآثارعلومفىكذلكولأي@

لديناصارحتىيختتملمالميلادىعشرةالثامنالقرنهذاأنعلى

المحلادبمختلفالاسلاميةالنمياتمنلمجموعات)كتالوجات(قوائم

ومنالأوربية،
ورفىبورجيامتحففىالكوفيةالمجموعةهذه

4ما

المكتبةهجموعةثمبايطاليا،وكلاهمابادوا،فىنانيانومتحفرجموعة

انننهتثمبالسويد.استوكهلمومجموعةنيا،بألماجوتنجنفىالملكية

منالأولىالمرحلةهذه
بتأليفالاسلاميةالآثارفىالدراسةراحل@

النقودفيهرتبكتاباالميلادىعشرالتاسعالضرنأوائلفرايهن

متفيهماعلىوهوتاريخيا.ترتيباالاسلامية
صغيرةتفصيليةأخطاء

ما
يقملمبلميدانه،فىمسبوقغيربرح

فى.لأليفجديةمحاولةبأيةأحد
محلهيحلاخر

الحاضر،العمرحتىاقا@النمياتدراسةفىالبحثيزالولا

الفنونمنالأخرىالفروعالىبالقياسالطليعةفىالسبقهذاجعلهااذ

1بينالواقعةالسنواتففىالاسلامية.والآثار 189و875 أخرجم5
ع@ثرأصدفىالبريطانى،بالمتحفالشرقيةالنقودكتالوجلينيولستانلى

تلمجموطعدداأقلمجلداتفىمشابهةكتالوجاتوأعقبتهمجلدا.

1سنةروسيافىبطرسبرج 88 -1887)باريسفىالأهليةوالمكتبةم،1
والمتحف)4981-3091(،العثمائالسلطائوالمتحفم(،1896

1-1898)برلينفىالملكى 9 0 قينالمستشرمنكثيراأنالواقعم(.2

عشرالتاسعالقرنينطوالالميدانهذافىيعملونظلواالنمياتوعلمماء

لاسيماومنهم،للامعيناأوأسماءئهملذكرأسماولاحاجةالميلادى،إنعشرينوا

انظر:(10)
@@،ف@ءول+:،3@@ةكأ@4ه@3ء33ول،030ءأول*س@3ولأهء4ك@5حأ("ءكأء،*)،

ثه@،ء14*"8@ثاثه.6.*،

انجليزيةبترجمةالسطورهذهمؤلفعلىتفضلمايرأنهنابالذكروجدير
الفنونتاريخفىالأستاذيةكرسىفىلهمحاضرةأولوهىالمقالة،لترلك

وججوو@ابالمقدس.ببيتالعبريةبالجامعةيلادنى،.بالشرقوالإثار

الفصل.هذااعدادكبيرئفضلكذلككوبيا
.7-6صالسابق،المرجعانظر(11)

1



(@اء88ه@@9ول7هالاسلامية؟النقودكشافكتابمايرليوأخرجأنبعد

1لندنلماول3@نانصلا*ة،*3@ م939
مؤلفاتجميعوأحصىم@

1سنةحتىالموضوعهذا 93 منجماعةالنقودميدانواجتذبم.4

منالرىهدينةتاويخكتابودلمريكية،.ال@المتحدةالولاياتعلماء

1)نيويورك،مايلؤتأليفمسكوكاتها، فىجديدةطرقعلىم(938

حقائقهاازنةوموالاكبرى،الاسلاميةالمراكزبأحدالخاصةالنقودترتيب

المسلمين.المؤرخينبأخباو

أنهغير
الاسلاميةالنقودأنبيانالىيحتاجلاالذىالمعروفمن

-

عدادفىتدخلأنتستطيعلاالأثرية-الن@احيةمنأهميتهاعلى

ىسوفنىيثىءعلىخشوىلاالمظمىغالبيتهالأنالفنى،الأنتاج

خليفةصورةعلىخضوىالتىوهىالمصووة،النقودانثمالاكتابة

الشاذ.النادرفىالاتوجدلاأمير،أو
ومع

وعالفرمنفرعفالنقودهذا
مادية.تاريخيةبحقائقالباحثتمدلأنهاالميدان،هذافىالمشاعدة

الآثارمنأخرىنواحفىبحوثالنقودفىالبصبعدجاءتثم

ور.والخطوالنقوشوأهمهاالتاريخية،الصفةعليهاتغلبألاسلامهبئ

1سنةففى كتابهضمنمزيناكوفياقرآئانيبوركارستنأخرجم772

المنظمةالبحوثلاكنبم(@حكهس@ول@س@هلما؟ول@ه+ولول3@أ"ح)ولالعرببلاذفوص

سنةخمسينحوالىبعدالاتبدألمالميدانهذأخه
من

التاريخ.ذلك

العلميةالآهميةمنمكاثهالحتللمالاسلاميةالكتاباتأنوال@واقع

الإثاوصفش."المسمىكتابهرنيوهالمؤلفأخرجحينم،1828سنةالا

فىيبحثهامكتابأولوهو"،بلاكاسدوقمجموعةفىالاسلامية

كاهلةخجموعة.
م1838سنةوفىالصغرى.الاسلاميةالفنيةالآثارمن

كوفيةكتابةفىيحثابرجشتالهامرفونيوسفالفحلالمستشرقأخرج

ألقىكمابالقاهرة،الثه،بأمرالحاكمالفاطمىالخلي@فةمسجدمن
1شنة 8 بعد.فماطبعتوهذهالأختام،موضوعئجامعيةهحاضرةم48

1سنةو@ 8 4 0

بم
رالقبوشواهدفىكتابالانشىأنجلوميخائيلألف

فا"



1سنةذلكأعقباشالاسلامية، 8 45-1 8 4 فىلمجهعنوانهبكتاب6

ابالموعلىنقشهافىالاسلاميةالحروفتنوعوفىبية،العرالرمزيةرالصو

صاضاساكا@!ه4أعأس@كر8ول"فاهس@ولحكا@كالأولء3ء399كاس@ءول34"8حولحلمخستلفةا

ثاول9لماأول@ولس@أ@سأ"*83ء3كا593@
"

ح"@كا@38@ولء@س@س@43ه،ولحس@4

فةع،،ثلأس@3@لأح؟صأ@كأحس@8س@35@يأ@8).

بلفحسب،الخطوووأنواعمختلففىلاتبحثمجلداتثلاثةفىو@و

والطلاسم.،الصغرى،الفنوننماذجفىالكواكبوموزتنظيماتفى
بس.الملاوايات،لراوسلحة،الأوويذ،لتعااو

الأوسما@يقظةالميلادىعشرالتاسعالقرنمطالعشهدتوأخيرا

ية.المعماوالإثارسيماولاالاسلامية،الفنيةالآثارأهميةالىالآوربية

انتاجالىذلكفأدىاليقظةهذهأثارتالتىالبلادأولأسبانياوكانت
جيمسايىدانهذافىرائدوأولكبيرة.مجلدات@ضخمةمؤلفات

هوواسبانيا،فىالاسلاميةالآثارعنوانهالذىبكتابهميرئ،كافانا

للمبانىالجميلةبتصويراتهلااسلامى،شىءلكلحماسةيتميز@ضاب

العنوانا،بصفحةبعنايتهبلفحسب،وكتاباتهاوزخارفها.الأسلامية

الميلاديةالسنةجانبالى(@1228)الهجريةالسنةالمؤلفسجلحيث

الأولإلنصفوفى81(16)شكلالكتابطبعفيهاتمالتىم(1813)

البحوثالىآخرونمؤلفوننش@الميلادىعشرالتاسعالقرنهن

منوكثيرة.مطبوعاتقبحوثهمنتائجوأخرجوانيا،أسبائالأثرية

بردووجيررد،دولابوأولئك
فم@،صوأوينروى،صجولنجى،ا

1(17)شاكلوغيرهم
(12)

منأخرىفئةكانتالوقتذلكوحوالىفى

ذلكوصقلية،بجزيرةالاسلاميةالإثارالىبحوثهمامتدتالذينالمؤلفين

عامة.الضقليةالإ"لارفىيحوثهمطريقبكلن

انظر:1(12)
ول@ه"@ول@@.@43ز3.8806-8820.

"

أ@*@"هءكا@:353@@ء@ماأ48ء33ا@ول،?83"زوه4ء@اأ?

@ء*"ء@ء@ك@،،ول:.هحلا@حول،ء3ءهءعلأ،هه?49ءلما"3ء@كا@ء@اهكا،س@لملأ3،?

89ء*33نا?3ءوللها@ء3ء3"ء2381@،3381@.9381-6388.38،)فلمؤوانظر ك@@كا@0

ول3نلااححء4لها،كا@338ءول@،"كااء@ء@9ول5عولء3ء@،*3+هءء،*3@لمأ7ءا
"

م@ووكه4"كه1لحلا3

ء@ء،@ع@"@38ع@ذ،8كه.108،،

@@،34الء"كهءهةةاع4ه@هكاءا+،8؟،هول3حء8:3؟ه@ء@@4@@،،8ا@ه@"طاولءولكا@،.*س

،3ولء@ء،0381 ،
3؟@ء@ه@ش@+@كل@س@3هول"ك@ءولمأ،5*48ثه4كارك@ث@ء،41ءكأ،لماه8

لأههءول)548،-248،،*.
".

1ثه9"303"ول(.ح*ث@ حمؤ8

ال!



يستفهمأن6عءوللقار،.
هنا

الجديدالاهتماءمهذاأثارالذىالسببعن

يارأوائالمعروفهموريبلاالسببوهذاالأس@لامية،والفنونبالآثارا
"

كبخ

خمم
ا

الاهتماممنأثارتهبماالابتداعية-أىفتيكية-الروماالحركة

هذهأنالواقعومحيطفا.زمنهاعنالبعيدةالسابقةالمدنجاتنجمعزفة

الأ-لقياءالفرسانوصوراليونانيين،النبلاءبتماثيلأضج@بمتالتىالحبركة

والنماذجالقديمة،نانية-اليوالنماذجاحياءوشجعتالأقطاعبون،من
بالفنكذلكتعجبأنالاتستطعلمإوسطى.،االعصورالقوطية

بآسبانياغرناطةفىالحمراءقصرمثلباسقةعمائرأنتجالذىالاسلامى

منكحلمفصارذهبية،بحلةروحانيةيدطلتهقصر"وهوالاسلامية،

والتناسبالانسجامفيهوشاعالأحلام،

فرعىسويكنلىالاسلاميةبالاثارالجديدالاهتنامهذاأنعلى

1سنةالأولىظواهرهبدتأووبىعلمىتيارمن 76 الجزءظهرحينم،2

@ه(4لها4يلأكاح@ولءكأس@الم،ورفتستيوارتفتألييفية،الأ؟الاثاراكتابمنالأول

ذلكأعقبفيماواضحةأهدافهغدتثم
الأفكارأصوللكشفجهودمن

مننوعاأنهنانذكرأنينبغىأنهعلىالفديمة.العضوبىفىالجع@مارية.

ممدومايكنلمالأواربىالذوقعلىالغريبةالأجنبيةبالعمافرهتماما،

السنةهذهقبلحتى
الغايةبأنالعلممعالميلادى،عشرالثامنالقرنمن

من،
العصرباسبمالفنونتاريخفىالمعروفالعصرذلكفىالاهتمامهذا

جالمبه@الؤخزفى
5 لمولأ،ع@ءه1

الفئيةاوالأذواقالأذهانتنبيهتتعد

سيماولاالبهيجة،المناظروابتكاربانشرقية،الشبيهةالعملالريناءالئ

الاهتماممنالنوعذلكعلىالأمثلةأوضحولعلالحدائق.تنظيمفى
الحدائقتصميماتضعا:تشامبرزوليامسيرالانجليزىالمعمارىأن

افىكيو-ببافىةنىوالمبا
علىا-،76اسنة؟لندن-حوالىقربصرىاقليم

متوني@أن
للالهمعبدمنالمعمارية،الغرائبمنمجموعةالمبانى@ذه

وبيىتقوطية،وكتدرائيةأوجستا.نيةالروماللالهةوملهىنأباننىناايوا

لمشازامتابافىالفلافشعارألعبارةفذهوجبرنسجودىجعل(13)

الية
"

كبرة،ذهبيحةبحروفمطبوعالشعاروهذاالسابقة،إلحاضيةفى

لأول.المجلدمنالأرلىالصفحةفةزخروسمط

7



)سمعليهأطلقوابناءعنفضلاوهكذاصببنية،وباجوداكوتعوشيوسى،
اسلامبةساريةهنسةأيةمنخلوهبرغمث@،الحمراء"الهمبرا

كىالترالمعمارىالأسلوبمتمسجدعنوفضلاول(،)ولة8300نيةاسبا
)شكلأوربا.فىغربنوعهمنبناءأولوءوالعثمانى،

(14)
و@ع5(،.1

بكتاباتيمدهن2مورتونالدكتورالعالمالىطلبتشامبرزوليانمسيرأن
دلالمسحدذلكداخلمحرابوجودعدمفانللمسجد،صالحةبيةعر

المسلمين.عندالعبادةبيوتعليهتكونبماا@صرذلكممرفة.قلةعلى

سوىشيئايتطلبلمتشامبرزوليامسيرقوخاهالذىالغرضلكن

لها@لألما@أ(،ةءيهلأس@العثمانيةالتركيةالمبانىبهتتصفممامعمارية،بهجة

أوربافىشاحجديداسارياأسلوباأحدثوبذاا

انظر:(14)
ح

صأول@@ءه*3:@@؟ك@م@،ا@3ء"ةه@4،?33ه@3@ة@ء@34*""شء83ءلأ8لالا@8ج

@@ءكا@3كا@،@ا@8ا4@+لأ9"،@،*8@3@اللأ،3ء33@5ء@5ثه.،*،3678-6@1،@لأ،8.02،ملأ7

كا@ءسنة؟28..82قبلكيوتهدمافىالمسجدومبنىالحمراءمبنىانغير

البلاتناتدوقاتشيدهخر7مسجدكيوحدائقمسجدأعقب(15)
علىوقامبألمانيا،مانهايمقرببادنبمدينةشفتزنجنفىالقصرحدائقئ

التالية.والسحنواتكلأام8سنةلجاجهدىنقولاالمسجدهذابناء

اتباعىفرنسىالتعميموجهعلىالفنىوأثم@لوبه.قاثما،يزاللاوالمسجد
العصرذلكبهاأعجبالتىالشرقيةالمعانىمنبهولشىكلاسيكى-أى-

الاسلامىالفنىالأس@لوبغموضومعالعربية،وامتاباتالمئذنتينسوى
السابقالانجليزىالمسجدالىبالقياسالبناء،المعقدالألماثىالمسجدهذافى

ميولعلىللدلالةي@لأهميةمنعظيمجانبعلىوأشباههماالمبنيانف@فمانله،

انظر:الاسلامية.الفنيةالأساليبنحوالجديدةالعامةالروح
ول@"،،ث@:*8@@اكل@@@ءكااكهكل@ولكاحلأءا،فىحول*33كل@312ءول3لملأ@@@)ءولك@،*"ء*3أحولء8ء*-

8ول@عكل@+3،الملا89ءث@89،3ثهكا@،.289-34سلا.

شكك@كيو@وحدائهتمبانىأعقبمماتركىطرازعلىخر1اسلاموعبنى

هتشييفوكانبالسويد،ستوكهلمشمالىهاجاحدائقفىقصر-أى-

1سنةالسويدملكالثالثجستافمنبأمر تصميماتعدةبعدم،876

انظر:قائما.يزاللاالمسجدوهذاييير.المعمارىالمهندساليهقدمها
ء@8ك@ء@،ولء"3ة3لها+؟80ءكا@3ول"ءول+4@ولس@،@@ول،لهد@ءح@3*.3

ول؟94:
@

9ص@*ةكه

1،36اللوحاتوكذاا،@2لصفحةا@سابقةالملونةاللوحةوكذلك 6لأا*-4
4

1

من
الجدلفيلأسلربذواتبالحدائقالخاصةاممبانثمامتاب.ذلك

الصيئيةالأساليبمننماذجعلىتقتصرلاالميلادىعشرالثامنالقرنئ
لمساجدونماذجتص@ميماتعلىأحيانا.تحتوىبلأووبا،فىوقتذاكالشائمه
انظر:كية.تروأكشاك

لا@ءل@/ء@@4ء*:81كهء4لها@ءلالماه**9434ه@3@@،4776-178783.
و
نظرا

ة@ول4ء*3ح3@ول3حولهحء"@ءكار1800،8-1870ولث@
هلأ@كهءح@ء،3؟5@ءة@4ة؟9*3؟

85 - لالغماءللب!@@ممو،194،7كام،0،.8

مافةلمعر
يكية.الإمرفىالعمارةالاسلامىالفنىسلوبا،تأثيرفىالبحثمنتم

ل!3



الشرقدراسةالقالأوربيةالعلمية.الأوساعلليقظةآخردافعوثمة-

السياسةا:الاستدمارىاقحوسعدافعوهووآثاره،وفنونه
مثالىالأحيان.بعق@الباحثونيغفلهمماالحديثة،العصورفىأخمنماكرية.ا

منجماضةمصرعلىحملتهفىنابليون
شئونلبحثالعلماء

تخطيطيةوصموباالعلماءأولئكأعداذكاملا،شاملابحثاالمصريةالبلاد
ورسموالأثوية،والعمائرنى،والمبان،لاس@

للشوارع،معماريةمناظرا
الحاو

د/ا@وجد،المساوات،ر
اببو2ولدروب،اونبمت،الحواوور،

ورسموبمالأخطاول@ا
لمبموالنقودوالنقويق،الكتابات،مختلفكذلكا

بمصروقتذاك،القائمةالصناعاتلأنواعتوضحيةصورايعملواأنأضسو@
الملابس،وكذلكالصناعات،هذهئالمستعملةالأدواثمختلفعنفغمبلا

ضخمتأليف@اث-الأبحاهذهعنونتجوهكذا.الموسيقية،لألاتوا@
1منطبعهاستغرقالذىمصروصفكتابوهوالخجم، 8 0 الى9

9 التوضيحية،.والصؤوللرس@ؤمأخرىوعشرمجلدات،تسعفىام،828

و
3

القاعدةهومجموعه@الكمتاباوهذابمالجغرافيةللخرائلىطلس

.(19-18)شمكلالاسلامية.الآثارلمعرفةالحقيقىوالمنبعالحقيقية
ذلكبعدش

الجزائر،بلادعلىالفرنسيوناستولىأنبعدأىسنين،ببضع
1سنة 83 0

هراكشالىبرحلةوم@أندلاكروايوجيناستطاعم،
التخطيطيةرسومهشرصا@أودعالتىالرحلةوهىم،183@

المراكشىالمجتمعفىالحي@اةلمنافلرالمثنهيرة
(16)

كماالاسلامى،
است@طاع

1سنةينشرأنرأفبوازييه 6 4 علميةكشفيةرحلة"عنوانهالذىكتابهم6

1سنواتفىالجؤائرجلاد 8 4،01 8 4،21 8 م43
ومن."

الحركههذه

1 منيوجد(61
متحففىثلاثةالتخطيطيةالرسومذواتامتبهذه

لنوا
"

@@لماول،38،@ءغ*@8،ه@ا@4لماأدلماهء*3د@،ه*هكها"8ه@لما+@9@عأء*ح،عأه*"ثر.

1

لماثه8@-3فلاء"4،ثهم@ء@895*77.0ثه-775

انظر:شانتيى.فىكونديهبمتحفمنهارانعكتابويوجد

"

:
@353ءللأ@ءكا@@ء@@اء*@ء@حمؤهلما@ول3،ءه

1سنةباويسئلاء3،.كألاح@نشرهشانتيىقصرمجموعةجزءمن 9 13.

الخامسامت@ابعلىمورجانبربونتمكتبةحصلتسنواتبضعومند
من

انظر:مطبوعة.غيروسوموفيهامتب،هذه
@ءول+ه*3ء8وللأ؟53@@@ط8@3@3كركأء83ء*،ولءول،،5يا،8أزر3ء8"3،ولطأفمألما"؟في@@

ه"؟ملأءولكاةع3،و@ر3،هول49ثه.3.*،04،-19416.كا@،46-26.،ء@.أأ*.4.*
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بلإدمنبددعلىسياسياالأوربيةالدولمندولةسيطرةبينالمازجة

تشجيعوبينالأدنى،الثمرق
نالثسطاتشجيعاالأثريةللبحوثاالدولةهذه

دائرةتأسيسبدليلالحاضر،العصرحتىقائمهوماالبلد،ذلكفى

1سنةالبريطانيين،يدعلىالفلسطينيةالآثار 92 0

ال@يهمصارأنبعدم،
علمبةقيمةذاتسنويةربعمجلةواصهدارهمفالممطين،علىالانتداب

1سنةمنذأثريةايةعا التىوالضارالنافعبينالاراءتباينمتومهما.931
ذاتفىالعلمىالنشاملهذافانالشرق،فىربيةشالأ،السيطرةاليهاأدت

الثمر.أطيبأثمر

قفصيليةدواساتظهرتالميلادىعشرالتاسعالقرنأواسلىوئ

امينالقوجهودعنهاكشفتالتىالاسلاميةوالمخلفاتالعمائرفىأخرى

الحماتدروهىالبلادالاسلامية،منالشرقىالجؤءفىالآثارالاسلاميةعلى

جهودهذهأوائلومنورسامون.معماريونمهندسونمعظمهاعلىقام

جمعلذىالكتاباوهوالاسلامية،ريةالمعمااهندسةابهكتافىسمتكوسكاليا

1سنةطبعهوتممقاييس@ا،منالقاهرةمدينةلآثاررسوما بمدم،839

مسحعلىكوستقامإن
منوقياسهاالاثاوهذا

1سنة 8 1 1الى5 82 م.5

المع@ماويةالهندسةفىالدراساتمنبسلسلةهذاكتابهكوستوأعقب

ةالسنمم@هذ.ظ@ررواستمرفلاندان،المصورمعبالاشثراكالايرانية،

1بين 85 1و1 فىالاسلاميةالآثارالىالجهودهذهامتدتثمم.867

1-1873)بورجوانمؤلفاتفىأخرى،مرةمصر وكذلكم(،893

1)سنةدافنيري@س المماوةعلىققتصرلامؤلفاتوهىم(،877

تفصيليةدراصمةكنفضلاالصغرى،الفنونمختلفتشملبلفحس@ب،

8انبرصمؤلفاتفىالمحماوية،الزخرفةفىالهندسيةللاشكالدقيقة

ؤعيمةودراسةكبيرةقيمةعنتنمالمؤلفاتهذهفىالتوضيحيةوالرسوم

ثناء،بكل
برغم

ما
المتبىنقصوووبرغمال،الخبغلومنبعضهابهيتسم

لمالمؤوسنهؤيلاءأنذلكعالية.علميةمرتبةعنتمسهاالمؤلفاتهذهفى
التىوالأدواتالمبانىعلىالواردةبالكتاباتخبيرةمعرفةلهمتسبق

اللازمة.التاريخيةاالأساسياتلديهمتتوفرولمدراسات@،تناولتها
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التا،
بلالاسلامية،.المعماريةهياتاللزاشفهممبلغجهودهمتبلغولمم،

والبربق،التزويقعنالعاوىالمتقدمعنالمزوقالمتأخرتفضيلعليهاغلب

ذلدمثالالبحتة.الفنيةالنواحىعلىجهودهمباقتصارالتس@ليمبرفي

الخاصكتابهفىالمبافىبتصويرعنايةكبرعنىكوستإن...

ةالحجرأهملاصفهانئالأعظمالمس@جدلتصميمتصويرهلكنالايوإنى،

9سنةالىترجعالتىالصغيرةالقبةذات 0 88
تعدالتىالحجرةوهىم،

الوسطىالعصورفىالايرانيةالمعماريةالفنونفخرالحاضرالمصرئ

الذىالكبيرالأطلسفىورونقهاجمالهاعلىالتوضيحيةالرسومانثم

هلدىهوميرتأليف"،وايرانتركيافىوحلة"كتابمنجزءهو

القرنأهلمنفنانانطباعاتأنهاعلىاليهاالناضرتسر(20)ضكل

موصلاايران،ويز:الميلادىعثرالتاسع
للاثاوفىقيقةوصفيةقيمةذات

المناظررسومفىلهالمعاصرونبهقامماوتيرةعلىزارها،التىالمغمارية
.

ها@ميردىصأطلسفىالتوضيحيةالرسومهذهأنأقعوالوالايطالية.

منتشبه
التىالاكبيرةالأطالسسابقفىالتقاليدمتبوعالناحيةهذه

الاضافةبابمنالبلاد،أهلمنجماعاتوحولهاالاسبانيةالآثارتصور

ومعزخرفتها.ألى
الثرقفنونفىالأولينالمؤلفينفلهؤلاءكلههذا

هيفهذاتمعلوماتمؤلفاتهمأودعوانهموهو@يغملى،لافضلدنىاظ@

أثر.لهايبقىأندونالزوالتمامأيامهمبعدزالتمبانعنكبيرة@كلنية

نتيجةفهىالاسلاميةللفنونالدراسةنحوالنهائىالتحولمرحلةإما

لاويخمنالأثريةالناحيةدراسةفىحيالهمنهماكلصرفرجلينجهود
ىالنمسواباسككرفونيوسفثنينا،الرجلينهذينلوأشالفنون.هذه

(1843-1 9 1 والنقوشالنمياتعلومل!اختصاصه،شملالذىم(8

هواذجديدة،بحثيةميادينفتحفىالفضلاليهيرجعبلفحسمب،

الاسلامية،الدواساتفىالعربيةالبرديةالأوواقالأدواتلعلمالمؤسس

ثمالاسلامية.الرنوكعلملبحوثاليادىءوهو
افتتحالذىهوانه

ء"95ءول:هلا@ءلألا8*"@هول"ء33ء@،1ءكا@ء@3ء340ء@03ءكللافىءول3حةةء3)71(؟

عهم3كةش،"،*كهت،3.1.7681،
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.

اءةقرعلىعكفحينالاسلامية،المنسوجاتكتاباتفىالهامةالبحوث

اءالع@ذرمريمباكنيسةالكهنوتيةوالملابسىالأقمشةفىالكتاباتهذه

الحفائقاستخراجفىكذلكوهوم(،1870)دانتؤجكمدينة

إلسمجإدأنؤأعلف@والايرانية-بيةالعرالمراجعمنالتاريخيةمرالاشارات

السجاجيدصناعةفىالايرانىالمتصويركتابهفىواضحهوكماالضرقى،

1سنةبر@ سبيلفىالأولالرائدهوكرأباسكانالقولوصفوة.(881

تمامأدركلأفهالآفاق،واسعتاريخيامحلاالاسلاميةالآثارأءلال
تقديرفىثفسها،العبربيةالمراجغعنفضلاالنقوش،علمأهميةالأدراك

أنهغيرالفنية.ءالاثار
كراباسكعليهاقامالتىالبحوثنتائجأنالمؤسفمن

@الخطكلخاطئاأوناقصا،أغلبهالجاء
علىالاعتمادفىغلوهبسبب

الهامةخدماتهاحدىن2العجبالىيد.عرهمافليسولذاالخيال.جامح

عنطءتالاسلاميةالأثريةالبحوثفىالتقدمميدانفىالمباشرةنكير

هوأثارالتىوالكشوفالبحوثعنءطرقسيماولاجهوده،نق@دمحلريق

منبالاهتمامجديركراباسكانثمانتاجها.الىولاضيهامصاصربه

.

العلوممنمرةلأولالآثارعبمصاربهردهبفضلاذأخرى،ناحية
الحك@ومةعليهأنعمتالجهودلهذهتقديراالمعرفة،،:دوائرفىالمحترمة

ه@(ولةا")كل@ءول؟54ا@كلللمكتبةمديراوعينتهالفروسية،برتبةاننمسوية

فينافىالنمسوىللمجمعوسكرتيرا
(8

أ-@6@)السويسرىبرشمفانماكسقهوالرجلينهذينثانىأما

1 93 ةكراباسكعكنالاختلافكلهختلفشخصيتهفىوهوم(،1

صماتهبدأاذله.نظيرلاصدالعربيةالنقولقفىأستاذيتهف@ش

مران،حسنممارناسشثرقا
@

افتفىولاسيما
ندا@فن@مغرمار@ى،

لاخوالاسلاميةثارال@الىبرشمفانتحولثمغرام.أعظمإلاسلامية

لعمله،طبيعيا
بسمبب

اسةاندرفىللتعمقوسيلةمنرالارر،فىلهتراءىما

189سفذلكفىوكنبالتاريج@ة، هختلفيصفم1
فىالفروث

جعوا(81)
اة4:?،لم@ء@كالا4،لا،ف@@فعص8محلأ?م@،،5-3328ه4."،،11ه.أ@-488.
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@تهونميتوكتاباتزخرنجهنوفشسارمنالاسلامية-االاثار

اتهابكتاباأوبأشكالهاالدالةالتاريخيةالوثائقهى"بأنهاوأختام-

الباصثتمدالتىالمخطوطاتالىبالأضافةالتاريخ،منالمنشودعلى

وب@."الحقائقببعض
برشمفاننوهالقاهرةبمدينةالأولىاقامتهد

هذ!أهميةالىانتبيت"نصه:تنويه!الجديدالميدانهذابأهميةكذلئه

متطيعدالتىالفريدةأ@هةالمعووالىالتاريخية،الدراساتمنالميدان
هذا

والأفكأرالعاداتلتاريخيؤديهاأنأسسهوضآلةحدا@شهعلىالعلم

الاثارفىالبحثأنكذلكأدركأنهعلى."الاسلاميةالحضارةئ

قىالواردةالكتاباتجمعوهماالعمل،1مننوعينيتطلبالاسلإمية

الكتابأقهمنهجموعةبذلكتتيسرخنىوالشام،مصرفىالاسلاميةالاثار

تأليفثمسا(،لها*335كاول،س@319امأ5ثلألماول@"كا@@عأ،بببةأ،لإلهللا8العرالتاويخية

الإثاردراسةمنالاسلاميةالآثارفىكتاب
شمبرفانواختار4هاتمم@(19)

منالأولالنوعلنفسه
العملهذا

@

جمعهاالثىالكتاباتونشرالمزدوج،

بيةالعرالكتاباتمنلمجموعةاللازمة.الموادبعضسماه،تأليففىهو.
ول("3ء؟لاكاأ*"لهاهلهاعولص@لها"35كه8)،983ءكاوللماولهكا@ع@طس@4لملإ80*)فلاح@5

للنقس@وشالحاويةالمجموعاتتأليفعليجهودهيقصرأنيرد.لملأنه

خزافهأومتحفبمثابةالمجموعاتهذهموادتكونأنأرادبلوكمى،

شىالنقوفىالهامةالحقائقاستثمارلتنظيم@ءاح(8عول@وللهاه)س@3مصرفية

اضطرتهبرشمفانجمعهاالتىإوأداضخامةأنغيروالآثار.والتاريخ

4التاريخيةبالنقوشخاصهثب@عل!جهودهقصرالىأخيرا

برشمفانواختصالنهاية.حتىالعملهذالمواصلةعلميةهيئة.وتكوين
أنهعلىدس،ا@وبيتباقماهرةالمتعلقةالمجلداتباعدادقمسه

يا5باالخاصالمجلدمنالاولالجزءاخراجفىأدهمخليلشارلث

الشام،وشمالحلببمدينةلىهبرتزفا.اختصحينعلىوهذاالصغرى،

ه*"43ء،كاولحول)ه،ه@8@برشمفانمنمأخوذالاقتباسهذا(19)

ولءولة،ول.03لماء*""ء@،كأس@43ت8،ه@@@4أ@.3ء؟8

الثامنة،1ا@سلسلةالاسيوية،المجلة
1حب 12اص1891سنة7 ، 4،؟،2؟.41

7في



افالاشرألىؤبالاضافةبممنز.ا@لمتدلقنىلثاا.بالمجلذ.فيتجاستونؤاختص

برشم.فانأخرجالهائل،العملهذاعبئ
مختلفنقوشفىبحوثعذة

@أالاسلاميةوالاقاليمالعصور
انشرالىمرينبنىعهدمحلىمراكشهن

ذلكيقللأندؤنبرالمسلمين-صدعلىبألصينشبى
عنايت@ءمن

بممرالبالغة
(20)

الأثريةالمجموعةهذههوادفىالعنكتوقمهثموالشام.

برشمفانوفاةيسبب
1سنة 92 وسوفاجيهفيتجاستونلكنم،1

والمدينة،بمكة،متعلقةجديدةمجلدابئاخراجعلىالآنحتىيعملان

نبولستا"وا.برؤصةالىعمملهماامتدوربماودفثسق،

..:
"ا

بسببابنقوش،ميدأ.لقفىمستمراالعمليظلوسوف
كميةضخامة

@قافيهالمححوثتزدا؟وسوفالاسلامية،البلادمختلفقىادالمو@

نذكرأنويكفىوالدواسة.للكشفاجديدةبلادلفتحمتكلماوتش@عبا،

لدخا@أناستطاعالمسلمينغبرفنفليلاأنالبرهانسبيلعلى،هنا

1سنةقبلالايرانيةأ@لساجد 92 0

والكتاباتالنموشتصويراوأنم،

المساجدبه@ذهالداخلية
(22)

اضلأغر-فياكاأفيا(فوتوغرشمسيأ!اتصوير

ال@نة.هذهقبليبدألمالبحث1
ثم

الباحثةوالمقالاتالكتبعنففنلانها/

عنتقللاأخرىمؤلفاتظهرتالكبرىالاسلاميةالمراكزنقوشفى

مثالىوالاسلامية،الأطرافيلادبعضوشأنةفىتبحثوهىأهمية،هذه

(*?83))ول،الاسلاممجلةبرشم،وفانفلدهرتزانظر:(20)

1سنة1،2بلمانية،أ، 9 2ص2،2 @08كهكه@ء8كذلك:وانظر0،312-6

!@ولء*038@كا@ث@ء3*ة@حولءولء،فىلما3ءولحول@س@ولغههأ@لها"8س@

الخامسة،السلسلةفىبرشمفانجممؤلفاتقائمةتوجدحيثالفرنسية،

1ابريليناير-@7، 9 2 ا-8.451؟ص3

ول@515ءولء3لاولء38@لالا@@ء@3+@@ولس@كا@س@4939-45.انظر(12)
"

ك@لما،3@@س@للأ:،

"ا@8؟سنة"41-31بول،@138ة3*8ح4مجلة@
.571ص

المشروعاتهذهتتأثروسوفالفصل،هذاكتابةبعدفجأةفاجيهسووتوفى

منجديداجيلايتطلبإلمشروعاتهذ؟اكمالانالانيبدوبلبوفاته،

هيينأدلاتر

جميعلاتزال(22)
علىممنوعةتونسمسماجدوبعضمراكشمساحد

الباحثينمنهماوغيروتراسمارشيهنطبوعاتيجعلماوهذاالمسلمين،غير

كبيره.أهميةالفرنسيين
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كا@49+("ءاول3أ-04ول،ا)@أ**الاسحلاميةالهنديةالنموش-كنابذل@

1-1909)هوزفتزتأليف 9 1 م(،1913)سدهيزدانىنرغلامم(،2

بروفن@ممالهليفىتأليفالاشبانضة،العبربيةوالكتاياتاينقوشكابثم

1وبخازيسليددظ.) 93 وشبا@الخاصةالمطبوعاتعنفضلاةم(1

مدامنثمرتهاالتىتوالمجموطالروسية،البلادفىالعربية-ياتوالك@
كرتشكوفسكايا.افير

.

@

أتيهتمع.مشاركةافائدةعظيممشروعافيتجاستونهيأحديثاش

ظهرالتىالعربيةللنقوشالتاريخيةالمجموعةلاخراجوسوفاجيه،كومب

المعروفهالعربيةالنقوثىجميعتشملمجلذاعشرثلاثةالإنحتىمنها-

13أى@،5ء7سنةحتى 0 5

5دهاوعطم، 2 5 اقاهرءأقطعة0

1 931-1 9 هذامقحدث3و.!44
سلسلةلاصدارمشروع

من

فح@ممب،الاسلاميةالنقوشلا@عامةالشرقيةالنقولقتشملىتمطبوط

م1947)لالأو.العددويحتوىكراتشبهوفسكايا،مداموتنشرها
-

منالغربىالعالمالىوصلالذىوهو
الان-علىمادةحتىالسلسلةهذه

درمعاسلامى.معظمها
التوضنيحيةوالرسوماللغوىالأسلوبرداءةأن

قللتالعددهذافى
منالمنتظرةالقيمةمن

السلسلة،هذه
وداءةوهى

معغالبةغدت
6ديثةا@الروسيةالمطبوعاتمنكثيرعلىالأسف

جرتالتىالفرنسيةالملخصاتمنخاليةصارتأنبعدلاسيماش/

مذهظهرراستمرارفانبها،الردرصميةالمحونتذييلىعلىالعادة

منالرغمعلىيكون-سوفالسلسلة
كله-ذلك

منبع
لدواسةفائدة

دق.النقو

النقولثىدواساتأنهناتقدممماواضحايبدوحينعلىأنهغير
تضصدلمالمحاحثين،بينالقواعدالمستقرةالدراص@ات.منأضحت

ميدائهمنقربهاعلىالأولى،الطفولةمرحلةالخطوعلميدانفىألبحوث

للاوواقالعميقةالدراساتاستثنينااذاأنهذلكومصداقالنقوش.

مكانةجروهمانأدولفهفيهايحتلالتىالعربيةالبردية
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الخطؤعفعلمفى.اليهالاشارةنستطيعمالدينافليسالمحارز،الراسخ

منمعينةلأنواع.هجموعاتبموكلا
ولياممنكلجمعهاالعربية،الكتابةا

ثيل،وكوى،آربروآرثران،وثيسرار،ايورلوشارتزومورايت،

الخ@أشكالفىأبوتنبيةالإنسةبحوثوباستثناءوغيرهم.ودلافيدا،

الذىكتابهافىبحوثهاولاسيماالأولى،الاسادميةالعصورفىالكرفى

1)شكاجو"العرببلادشمالفىالعربيةالكتابةظهور"عنوانه م(،939
الميدانهذاعصورفىالفاهمةالعلميةالبحوثمنلدينايوجدفبيس

وهذاالهجري.افالثالقرنبعدفيماوبخاصةالقليل،الضئيلسوئ

أنينبغىالاسلاهيةالبلادفىالخلىمكافةعلولأنالأسف،كللهيؤسف

الهام.الميدانهذافىمتصلةدراساتيجتذب

ةدالمفىالداخلةالتاريخةالدواساتفروعمنآخرفرعوثمة

فىبهخاصاتنويهايستأهلوهذأالرنوك،علموهوالاشملامية،الآثاو

ميدأتأصبحموضوعلأنهالاسلامية،الآثارفىالقصيرةالعجالةهذه

فيهتمه@يديةببحوثأرتينيعقوبقيامبعداذتقريبا،المعرفةتماممعروفا

من
1سنة 1الى887 21 1سهسسنةمايرليوأخرجم9 النموذجىتأليفهم9

ولءعأ8صأا@3ءولإ+4الاسلاميةالرفوكوانهعفألذى
3

4له@3(،

معتمداالمملوكية،الايوبيةالمنشأةهذهفىالدقيقةبحوثهفيهوأودع

وجميعالمعاصرة،التاويخيهالعربيةالمراجععلىءختلف
الكأشفونماكشفه

السنةتلكخنى
ذلائةمايرأعقبثمالرنوك.ذواتوالأدواتالآثارمن

منمبتغياالسابقة،لبحوثهتكميليةبمقالاتالتأليف
بعف@يشرحأنذلك

مقعليهجدماموادهالىيضيفوأننجديدا،شرحاالمستعصيةالرنوك

ونكية.شاراتذواتأدوات

فىأخذو!العلماءمنجماعةكذلكالاسلاميةبالإثارالمعنيينومن

بذلئهفاتبعوافقلى،الفنيةافاحيةمنالاثارهذهمواددراسة

ونا@دراسةفىأسماؤهمتقدمتالذينسمائرطرقعنمختلفاطريقا

الحقائقمنالجماعةهذهب@وثتتطلبولمالاسلامية.والاثار

الأوسطشرقبم-61(
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دهمعفواريحوتووالأبراء،السلاطينو.الخلفاء.أسماءسوى.التاءوجية

إوهيسنكلامئهاليجعلوا-قصورهم،"فىالفنانينوأسماءومنشآتئغ،

الجمامحةهذهبهااستعان@تالتىوال@وسافلالمقأييسأها"لبحوثهمأطاوا

اوعلمالفئىالأسلوبفهىقيمتها،وشرحموادهمتقديرضلى
"

الصؤو

يشدرفرالجماعةهذهبينشخصيةاوأعظموالصنعة.(8ظهوله@كا@9ول3)

زره
231)

(1865-1 9 4 1سنةمنذعكفالذىم(5 فصاعدأءلمىم895

المعماونواحىمنلاالهند،الىأسبانيامنالاسلاميةالإثاودراسة

تالمنمبالأصولنواحىمنبلفحسب،الصغرىوالفنونوالتصوير

السابقة
"

نوىأ،ثاريخيا،الاسلامي@ةالآثارلقذه
0

@ونبالف@ف.قتهااحى*

مائ@تيننجوفىوذلكم@الأقمىوالشرقأوربا-فىالفنيةوالصناعات

منكثيروفىوالمقالات.ابكتمبمن
ا@ثشركالتىالدقيقةالبحوثهذه

فردريشاستطاعوش،ا@فىممتازونعلماءاخراجهافىغالباهغه

اتدووالأ،الآئابىمنلمجموعاتافىوالجغرريخىضعالويعينأنؤره،

ظهرأ@يلبثلنممعارضاتالأحي@انبعضعليهآثارتعييناالاسملامية

والآهمياتنىالمعا@بحوثهعليهإنطوتلماونظراصحتها.وعدمبطلانها

لمؤلفاتهنشرالميدانهذافىباحثأوليكونأنالطبيعىمنأضحى

م@ث@روح.فهرساحىالنوالمتحددة

أهميةذاتاأخريانشخصيتانميجونوجاستونسالادانفىولدينا

فى"الاسلامىالفنفىكتاب"اسممهتأليفاأخرجااذالميدان،هذا@

1)باريسمجلهدين 9 0 الاسلاميةالضونمنفنكلفيهلاشوتنا،م(7

حدة،على
طريقةذلكفىمتبعينصغرى/،وفنونوتصويرمعمارمن

فىانمسلمينفن"كتابهف@لينبولستانلىعليهقامالذىالباىالبحث

ان،الأوقبلوميجونسالادانأخرج@مااللذانالمجلدانوهذان.@"مصز

فىالاقدامروحمبلغعلىيدلانوقتذالث،لهماالمعروفةادالمولقلةنظرا

@@
أحديستطعلمالمعمارفىسالادانبحوثأنالواقعبللمين.الر-يق

كاص@ولداكاأول"34ءزو+:حكاط4@مح@،ك@.س@كاث@ث@ء"،4@،فاكاح@19ثاثه.(23)
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معينة،أهميةموضعتزاللاوهىالعامة،الناحيةمناليهايضيفأن

1سنةثانيةطبعةالكتابهذاطبعبدليل كاف@صلكلنومعأم.937

الأولى@الأصليةالطبعةئحجمهضعف@جاءالثانيةالطبعةهذهف@صولط

ج@عفيهأيسثوعبواأنالثانجةالطبعةهسذهمحلىالقائمونيسننطعلم

لطالفصوأنذلكمثالالباحثين.ل-اشهتنافىأضحمتالننىالأثريةالمواد

@لممارسيهكتبهاالتىةالفا@المعمارية

وصقليةواسبانياالمغربتتعد

منمح@وياتهمماتخللمهيجيونكتبهمااللذينالمجلدينوأنالاسلامية،

كذللاومثبعانموذجاأصبحالحافلالكتابهذاأنعلىالخطأ.بعفبى

م(،1917)ديتزأولئكومنعامة،الاسلاميةالفنونفىالمؤلفينمنلكثير

ندديم!وآخرهمم(،1925)ركةلمشاباوفىينزوجلوك)5391(،نلوكو

يرالتصوفىالانجليزيةاللغةفىتأليفأول(1930)كتابهجاءالذى

علىمادتهف@الاعتمادكليعتمدتأليفأولوكذلكالصفرى،والفنون

ديويوركفىمدينةمتروبولتانمت@حفجموعةوهىواحدة،أثريةجموعة

حسنزكىحذاا@ربيةبلادوفى
رالصوذىكتابهفىو،اتذلك

الايرانيةالفنونوعنوانهإلاسلامية،ايرانفنونفىالجيدةالتوضيحية

1ة-ني@ثاطبعة)القاهرة-الاسلامىالعصرفى 9 4 منوم6

.

س@8*:?8ءلاللا،كه@ا?@8ن@)طد@س@ول@ء3نظر:.،?لاها(2)؟

اءلاللاللا@3،:ا@فوانظركذلكءول،ةأعء@ةأ*@17.هءأول@لاللاط3"@،"%@:5291،

و3ء@لالهغا9،ملأثه.
ا-لها@اهط@@4ه*?:@ةلاللا@و@"،3ح3لككذ

@آ@كا@ول:ولء*،ه؟هولهقى؟هول@@4ء@ل@@س@ء*ه@4،ةكاولءثاللآء*.؟3هك@*.

منالثانيةوالطبعة
"ءولء*ههكل@هكلا؟لااده@4ءول*34ولعنوانها:.،3بامت،هذا

امتابهذانقلعلىالقاهرةبجامعةالعامةالمكتبةأمينعشىاحمدوقام

انهوعنوالطبع،تحتن71والكتابفرانكلين،لمؤسسةالعربيةاالفةالى

زيادة."الاسلاميةالفنون

منالأولىالطبعةظهرت(25)
4سنةالكتابهذا ذلكوقبلام،@0

3أى- مصر،فىالاسلامىالفنتارييممنالأولالجزءالمؤلفأخرجام-@5

الفنمتحفمطبوعاتمنحسن،زكىأخرجهمااللذانامتابانوهذان

المؤل@فهذاأخرجوحديثاسابقا(.العربيةثار71)دارالقاهرةفىالاسلامى

ة،)الفاهرالاسلامفنونسماه:قاطبة،الاسلاميةالبلادفنونفىكتابا

يلأخير.امتابهذاعل@ىيطلعلمالسطورهذهكاتبأنغيرا(@8؟
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كلها@لاالكتبهذهبعضفىوهوالمعمار-أنالكتبهذهالملحوروئ

مستقلةفصولايحتل
الفنونوأنالصغرى،الفنوناشالتصويرعن

خؤى.بعد@واحدةلشرحمامتنوعةموادالىمفصلةتمسهاالصغرى

التىالايرانىالفنةهوسوع@الىسرىالعامالترتيبهذاأنوالواقع

1-9381)عاميوبمرهماقامءلىنمه م939
لها3(3ء+@833ءع،5ولول3)صأ

وعددهممؤلفوها-فيهااستعرضضخمةمجلدإتستفىوهى

الحجرىالعصرمنالايرانىالفنأطوارمختلفمؤلفا-ستوند@تمسع

منالرغمعلىالطريقةهذهأنغببرالمحلادى.عشرالتاسعالقرنالى

علىالمستحيلمنتجعلالآثار،موادمتنوعئالفنىالتطورفهمتسمهيلها

منهايستخرجأنأوصحيحا،تاريخيامنظورامنهايستخلصأنالباحث

فى@سهاعنتنبىءالتىء2()"38ء@أ،للروححقيقيسةصورة

الخاصةالأثريةالموادمجموعةأسلوب
حدته،علىبعصر

أيةعلىوهى
المي@لادى.عشرالتاسعالقرنفىالعامةالمتاحفتنظيمتشسبهطريقةحال

نلكوهواللاثاررجالمنوميجيونسالادانطريقةعلىخاوجوأول

تافىبهأسمىاكإفيءفى
رفي
كاي(ول@طء4حول@ء4لماولول@،3كاس@حأولحول)ح،لفنا

1)سنةشبرنجرنشرهعلىقامالذى 9 2 ذلكفىكونلعالجاذم(،9

فنبذاتهعصرلاكلالفنونجميعالجزء
واستطاعالعصور،مختلف

حلماتوكذلكالفن،مراكزمتنوعمنالاتصالتحلقا.يبينأنبذلك

حد.وماوسيهأخرجوحديثاالاثريبما.الأدواتمختلفبين

منالأولالكتاب
هذا

1)باريسلامىالاسه)فناواسمهالنوع، 9 4 م(،6
موضوعه.فىالفائدةبالغدقيقمختصرمدخلوهو

وا-لتحليلىالتاريخىالمجثطرقبينمزجواالذينالباحثينأولأما

1-1879)هرتزفلدارنستفهوالفنى 9 قعلملأنهوذلكم(،48
تاجتمصوبذاومسهتشرقا،للفنونومؤرخامعمارياليكوننظيماتمليما

البحثطرقصراسهبينللمزجتأهيلمؤه@لا@كملجعلتهصفاتفيه

دواشتكروالنقوشالتاريخيةالمؤلفاتمحتوياتفهمالىالمستندالتاريخى
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مقتضيأنةوعلىالآثار.فىالفنىللمستوىالخأصالذاتىالتقديركربين

سيماولاوالشام،والعراقايرانآثارهرتؤفلدبحثالطريقةهذه

الشرقالىرحلاتعدةئونقوشها،تصاويرها،اشرؤخارفهاعمائرها،

عددعلىقامحيثالإدنى،
بمالاستكشافيةوالأعمالالحفائرمن

مماالواغئأض@الاثريةالموضوعاتمختلففىالعديدةومؤلفاته

الآثاوميدانفىباحثكلعنهيستغنىلإ.

يالذىالتخصصالىالجنوحأنغير
النموملحوظةظاهرةصبح

حأصبالمجلادى،العشرينالقرنهذافىوالبحوثالعلومخننلففى

والدليلالاسلاهية.والاثارالفنميدانفىكذلكملحوظةضاهرة

واحد،اقليمعلىأتمسهميقمرونالذينالباحثينجماضةذلكخكللى

دة.وا-أثريةمادةو3
ومع

النقصوجوهمنالجديدالتطورهذافىما

الاثارمراكزمختلفبينالفنيةالصلاتاغفالمنيحتملمانتيجة

كذلكيحتملعمافضلاالاسلامية،
من

الفنيةللافكارالتقديرقلة

فىالتخصصعنمحيصفلاالصناعات،أرباببينالمتبادلة

ير،والتصوالمعماو،أىالاثاو،ميدانفىالكبرىالفروعبعض

حدالىبالفائدةعامرالتطورهذاأنيبدوبلالمنسوجات.وفنون

الضيةاتوالأد:للاثارالواصفةالمطبوعاتعددلكثرةنغلرامعين،

ا@مخصصهذاالىالجانحةالفئةهذهطليعةومنمستمرة.كثرةالأثرية

فىواضحةبحوثهمعظمونتافجالاسلامية،العمارةمؤرخكرزويل

فىالاسلا-.صدرفىالمعمارعنوافهالذىالضخممؤلفه

1ود،)اكسفومجلداتثلاثة 933-1 9 مؤلفاتهفىوكذلك0(،5

كذلكمدينونونحنالمصرى.الاسلامىالمممارفىالظهووالمرتقبة

الذىجابريلألبيروموآخر،معمارىلمؤرخهناالفضلمنبكثير

مجلدات،عدةفىنيةالعثماتركيافىالمعماريةالآثارفىدراسماتهأخرج

شءول+:3ءلمن@أ3848@ه@3؟"3ء+@ء+@يحاع4(62)

7ب@لهطء،3.3،ا@"ونمجلة،فى
09سنة @2-82الصفحات4،1

1سنةا-561@المجلةهذهفىجممؤلفاتهملحقيظهروسوف 9 5 م.1
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)باريسن،جلدينفىالأناضول،فىالتركيةالآثاربهتابوضا
1 931-1 93 مجلدينفىقركيا@فىأثريةترحكوكتابم(،4

1)بإريس، 93 البوسمووشواطئءحولالتركيةالقصوووكتابم(،4

1)باريس 9 الميدأ.نهذافىكذلكجليلةبخدماتقاموممن.(43

داردوجوسى،اوتروينر،لن-وكوويتر،وولت،وجيربل،ودترجز

علئيستحيسلأنهالمؤسفومنوغيرهم.وولبر،وسمث،وسوفاجيه،
قابمالتىثالمجصممائقمنشيئايذكرأنالقصيرالفصكهذا

أسماءعلىالاقتصارمنولابدالاثار،فروعكلفىالباحثينمختلفعليها.

فقلىبضعة
الزخرفيةالفنونيدانشاسعففىالباحثين.أولئئهمن

وريجلى،والسن،عليهاقامالتىالجهردالىأولانشيرأننستطيع

اأخيراشنل،وكوزرهأخرجهاالتىالنموذجيةالمطبوعاتالىنياوثاوبود،

ومارسسيه،وكو@ثملان،م@علي@امارتانقامالتىالعاليةالدراصصاتالى

وداى،اودمان،م@:ولامأوغلو،وأغاند،وديماوريفشتال،لاكه،فاوفون

كثوعقولالتصويرواجتذبوغيرهم.امى،وبهرورايس،ولين،

وماوتو،@وشولتز،بلوشيه،ومن@بالمنون،والخبيرينالباحثينمن

ى،ولوودىوستوكين،وساكسيان،لد،نوآرماسوسيرتووفيفبر،

فةلاضابالئكوأوختال،وبووشرويدو،كوف،وديافيلار،دىنيريهومو

تأليففىثتهماشتركوأ*الذينوجراى،وولنكنسون،بنيونالى

فىكتابأحسنوهوم(،صهم@91دن،ه)كالايرانيةالمنمنماتكتاب

عه.ضومو

العاهدبنجماعةهىالتخصصإلىالجانحينمنأخرىجماعةوثمة

جومينرينتسبالجماعةولهذهمعين،اقفيمفىالأثرىالتراثوصفالى

و@تركزتالذىوهونديس،اوفرل@باس،باريسوتورينو،مو
لة

امى،ومارازكوثم@ث@(،م@ء3ول-5ه*@34)ءلهاجم@المغرالاسبائالفنئ

ؤأنتجالهند.فىالإسلاميةالفنونوصفالذىوهووجوتز،/وبراون،
الاخصائيينأولئكمنأخرىجماعةالماضىعنبالكشفالحديثالاهتمام
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وهم
ومنهمأحد،يدانيهلاالذىهرتزفلدرأسهموعلىالحفائر،عل@ماء

"المتخدةالولاياتمنالثلاثةوأولئكوولكنسون،وزروهاأيتون،لكبهذ-

شاومبرجرونجاحاتوفيقاكلهاالجماعةهذهولعلالأفرياكية،

فى..الألما
.

ذاتهفىيدلالاخصائيةالميادينهذهنحواوالجنوحالتطورأنعلى

كش@،فى-التوفيىواستمرارالاسلامى،بآلفنالاهتمامأزديادعلى

ذللظوبرهانلشرخها،فىالأهعانجديدعنفضلاجديرة،فنيةمواد

الشرقىالسجادكتالوجنشرحيئأىم-1877سنةلسنجفوناغنقاد

الميلادى-عمث@روالسادسعشرالخامسالقرنينئالأوربيةالصور@

لخم@منكتالوجامطبوعاأنغيرألبتة.غيرموجودةالسجادذلكأصولأذ

صووعكلياشتملالتاويخبعدطذلكلسنوات

1

@

قفسجاجيدسمت
@

ة

الىوصلنااذاحتىبوجودها،مقطوعأصحابهالداىمحفوظة

1سنة 8 0 0

هذأقبلوالمصنوعةالمعروفة،السمجاجيدعددألفينام

@سجا-:منوكبيرةصغيرةقطعلدينابلالألف،علىتزيدالتاريخ،

هذافىالمؤلفاتأنثمالوسطى.المعصورأوائلالىتاريخهايرج@ع

كشمأة،الىحاجةفىالمجماحثأصبحبحيثالكثرةمنأضحتالميدان

موضوغفىوالشرحالتحليلدوربأنالعلممعلار@ثماده،فهرسأؤ

ظةالملحووهذهالاولى.لةالطفودورفىكذلكيزاللأالشرقيةالسجاجيد

نتدراص@ألىبلفحسب،الرسومدواساتالىالاشارةعلىتقتصرلا

الايرانية.النظميةالكتابات

الدليلومنالتصوير،دواسةفىالاهتمامهذامثلنموويتضح

1سنةقطعاالتصويريذكرلمبرشمفانأنذلكعلى 89 تبوحينم،1

الآثاوفىكتابوثسميته،تأليفهأزمعالذىكتابهفضول

شوقتذاكمعروفاياكنلمشيئالانوذلك
والواقعالموضوع.هذا

يصبحلمالاسلامىالتصويزان
ذا

أقبعدالاالباحثينبينموضوع

قصيرفىالأموىالقمر@الحائطيةالصورمجموعةموزيلكشف
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1سنةبالشام،عمره م898
الئالصورهدءأخباووصولأدىاد

"

منمحووكنههولمأنظراالأورببين،المستشرقينبينوحيرةدعشة

4الاسلاهيةالفقهيةالكتبفىللصووالجامدوالتحريمالتقليديةالكراهية

يرالتصومنالدينىالموقمهحولطويلجدلالىأدىكما

لعددمرتزفلدكشوفأدتثمالاسلام.فى
بعدالحائطيةالصورمن

بقليلذلك
@

1سنةشمامرافى+ 9 1 منفاحيةالتصمويوفناعتبارالىم1

عليحديثاالحفائرعلماءعثراذ!حتىالاسلامية،الحفمارةنواحى

كذلثهلشحابميا.الغربىالمجيرقصرئكبيرةاييس@ذاتصزر

1)سفبايراننيسابوروفىم(،1936) هذهوجوديبقلمم(،939

موضعالصرر
فىتحديدتركزاهتمامهمبلالمحاحثبن،بينحيرةأودهشة

مدئعلىأدلوليمسالفنيةء.التصويريةوقيمتهاليبها،وأساتواريخها،

ههرلميوجودمنالحاضرفىالعمرالاسلاميةبالصورمعرفتنالعدم

هذافىالباحثينلفات-لمؤ@تاريخى
الاسلامى.الفنفروعمنالفرع

منلمجموعةشاملةقائمةفأول
الأهليةالمكتبةمجموعةوهىالمنمنمات،

بلوشيهءتأليفمنكتاب،شكلجملىظهرتالتىهىبباري@ى،

1سنة 9 5 0
(27)

م.
فةوالمعرومدارسهالاسلامىالتصويرفىكتابأولأما

1سنةظهووهفكانللصور،الكبرىالمجموعاتعنهلا 9 هوو1،2

فىيبحثكتابأولكذلكتمسهاالسنةوشهدتمارتانتأليفمن

لمبذاتهبمخطوصلالخاصةالمؤلفاتأنولو)92(،بالزخرفةمزينمخطوصل

م@@4ولولةه:@8حأ@اول83حء@+8ح@ء،ءولء8**@3لها،@ء411ولس@34*43(72)

@ول4سله،لاول3علان@ا@?ثهول،@.4.@3لا.33ء

لاكأول"4@لم@كا@،929،:،.98-264.

8ثاول@ول@،43?"دعء@،"ء88ه3ءكا@كلا8)ول"لهلا،،يم3انظرالأصل(ئ)مكررة27

كهء4وللهاولة)3ء3)303،لما@اولءح-*هولء33،غ39)*@فا"8هولأ@4لها@**"8@ه@ء4كأكاء@،ه594

ول،""@(2@)
@

ول@ز،*ول:+@س@ول8فلاا@@3لهلا،@8،3اياول@@ول4@@8ول@ء"9ه@؟@33"@

4لملالاءولء،،"،عهول؟8*ه،8،أولحمح@وللما"طء3ههءولول.249؟

ملأع9ول*مما4@لما،4ءع3ح@عول2@@ء4ول@ا@@كتاب:المتقدموللمؤلف(29)

كلاول،لاكهحم@ء@18كه،ولة@ء8ء؟14ثهكا،ثاول4حول.2194،



1سنةبعدالاتكثر، 93 5
(.@)

رصوفىيبورتأليفأولأنعلىم.
ة

1سنةالايظهرلمبذاتهاراحدة 9 ام(إمصرىمؤلفاوهوم،48

بلادمن

أنحينعلىالعربية،
أوربا،غربمنجاءتالمتقدمةالمؤلفالتجميع

أوربيين.مؤلفينومن

فىالاسلامى-الفنأهميةالىاليقظةازديادأدىالسنينمروعلى

اعدادالىالاسلاهية-ألبلادفختلف
والكتالوجاتالخاصةالقوائم

اتالأدووكتالوجاتوالعمائر،نىالمباائمقووهىعلميا،ترتيباالمرتبة

فينايليونبجيشالملحقةالعلماءجماعةعليهقامماهذهوأولجمرية.افي

سنةعلىخسينمايزيدانقضىثمسبق.فيماانيهالاشاوةدصتتقهمهامصر،

هذافىثانياالعمليبدأأنقبل
بنولوالرائدءالةلمالبصمنالنوع

اوقموالذينإلاثرلبنفئة
@،7فىالبحثعلقجهودهم

بأسرهوأحدامليمر

كفىبحوثاأخرجالذىجيرانفياكتورهو
اضعوالموالمجانىمنير

الفلسطينيةالاثاردائرةلبحوثبذلكومهدفلسطين،فىالأثرية

جوليبىء@ألفحينأم،اولسنةالميدانهذافىىأخر@مرحلةوتحققت
الخديوبأمرمصر،فىالحربيةالإثارحفلىلجنةوروجرزفرانز

وتعينتالاوقاف.لوزارةتابعةاللجنةهذهتكونأنعلىتونجق،محمد

1883سنةفبرايرأوللها،انجنماعأولمحضرفىاللجنةهذهغمال2
م

ومن
نص@ه:

أك@له@ح8ء8*-:،ول"13حولءولةوللما؟،8ولء3ثهء4ولء،**،ه*-ول4راجع،5ءول(30)

@ولء88@25.

@،ءه@+،*ف@4ولكا@ء@وكذلكءلاا؟
"

وله*كا@ولء@:8ف44دءكلص8ولظءذ+

كمش8ء*ولكأ"ملااء892648.

ءول8،،1عؤول:8@ع+لهلا،كه3؟ه@ول،@@@كا@538لما@لأ+@لأ،8@لالهلا4@ا،صلأ@6.كذلكوانظر

@ؤ@لالؤ،3كا@،ول33ءاهء+:@ء8*ف@8ىكهنلالالهلالماأ،ول"?،،ك@ءولء@ء،وكذلك،

@8عكا@ء؟ي@اول،@ةء@،@-،3848ة3وللألالهلاءكملالأه،68.3"حهء83.0"8926.

التصويرأسلوبمنالرسولتمثلدينيةمنمنمةبثرفارس:(31)م

ةالقاهر5،1بالمصرى،العلمىالمجمعمنشوراتالبغدادى،المربى

.19@ا@هسنه

@لأولع،8@:،ولءح،8.343حا@3ءولء".24.،،+أنظر:(23)
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الفنيةريةالمعطالاهميةذواتالاسلاميةنىبالمباقائمةاعدادا-

ريخية.اكو

لوؤنرمقترحاتبتقسديمنى،المباهذهوحف@ترميممراقبة.-20

لحالإتباعليهوالاش@اوةلذلك،اؤهااجراللازمالاعمالبشأنالاوقاف

عليها،والتصديقالمبانى،لهذءالترميمهشروعاتفحص

دقة.فىبتنفيذهاوالعناية

عاتالمشروهذهلجميعالاوراقحفظفىالمسئوليةتحمل-4

نقلهينب@ىبماإلاوق@افوزيرعلىوالاشارةالاوقافوزارةأرشيففى

لحفظه)وقتذاك(الأهلىالمتحفالىالمعماريةالإثارمن

اهبهئهي
جهبردتقتصرلم

الاسلاميةللاثاوالقوأئماعدادعلىاللجنةهده

أعمالتزاكولامظها.و-ترميمهاعلىالقيامالىتحدتهابلمصر،فى

نوالثلاةثيةالثماومطبومحاتهاالحاضر،العصرحتىمستمرةاللجنةهذه

1آخرها)وتاريخنشاطهامراحلعلىالمشتملة 9 4 هامةمنابعم(4

الاثرية.للمعلومات

جمعهدةمثلاايرانفىفقامتممر،حذوتحذوأخرىب@لادأخذتثم

ةحكومي@اداراتقاشهوحديثاملى(،آثار)أنجمنالاهليةرالإم@

الآئأرنحوايةوتركيزا@آثارها،رصدعلىاسلاميةدولعدةفى

الترميم.هذابانجازالترميمالىمنهاالمفتقرةانهامة

كلهذلكفضلاصانباحثينهنجماعةقامتقريباسنةثلاثينومنذ.

ائماقووهذهالهامة،للاثارظ(ظءول18،3سأ3)المؤرخةائمالقوباعداد
)مؤرخةومنهامعا،والمؤرخللمعمارىالفائدةعظيمةعلميةأداة

1سنةحتىمصرفىالاسلاميةالاثار 5 1 م(،1919)كرؤويلتأليفم،7
مبنىوعشرونوواحدمئةوعددهاحلب،فىالاثريةالمبانىوكشاف

ةالقاهرالجلسات،محاضرالاسلامية:ثارا@حفطلجنة(33)

8سئة اه@ه4
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دجودارتأليفاصفهان،ئالأثريةنىالمباوقائمة)43((،1931)اسلاميا

1)7صم م(.9
@

الأثريةالمجموعاتلمختلفوالكتالوجاتالقوائمتأليفأنغير

للمبانىوالكتالوجاتالقوائمتأليفهمنوتعقيداصعوبةأكثرجا،

الأربس،اواتقفىوبعثرتهاالمجموعاتموادتنوعبسببوالحمافر،

وعلىبم@كان.الصعوبةمنالمشابهةبالموأدومضاهاتهاترتيبهاغداولذا

!
منلوغم

كتالوجيخرجأنمتنقوخ(مع)مشاركةهؤر"استطاعذلك
اليزلاكتالوجوهولأام،،.6سنةالمعدنيةالأدواتمنمجموغته

التىالوحيدةالحكوميةالادارةأنعلىموضوعه.فىهامامرجحا

تخرجأناستطاكأ
متحفادارةهىالكتالوجاتمنكبيرةسلسلة

ومر@تنخللهامجلداعشرستةالانطبعتاذبالقاهرة،الاس@لامىالفن

جاستونارشادبفضلوذلكضافية،داقيقةتفسيريةوحواشىمتقنة

اخراجفىافاشطةومشاركتهفيت
المجلداتوهذهالسلسلةهذه

ميمالهولاالصغرى،الفنونفىطيبةاضافاتمعلوماتخاالىأضافت

مادةبكلالمتعلقةوالنقشيةاقاريخيةبالحقائقبامدادنا
هذ.موادمن

الأدنىالشرقبلادفىالأثريينكشوفأنهنانذكرأنعلينا

رالعصومنذالرحالينمشاهيرالىفيهاالفضليرجعكشفيةطلائعسبقتها

لها"3"ء@ء3ولء3*8:ء38ء؟?9ولهك@اولء@للاوللالهالهاثملاول@ولكا@س@أ3،ءلملأ)؟3(

83-.*،،5-14ه. كاول،تء4م@.رول4عكه83)@*84لهاح8.5@1

هىالمطبوعاتهذهفىفيتجاستونمؤلفات(35)
@ملأ"ء3ء*ول@لهاهلم@8ء؟@ولءكهس@3-@8،*+لماملا@4،،8.

محلأ3هكاءأ"ولءلهاح8-@4،9ثه2.

3محاس@،لاللا93كأء،ء3،أهي.31،،98؟43ثهكا@3،4اه3.3@،*-ثه7@42،1.

رالضدوحسينالهوارىحسنتأليففمنوالثالثوليىالجزءانأما

3سنة تأليفمنأخرىمجلداتوهناك.9381سنةا،@2
4 9*04ولءلماء@للاهأ*4@،،ثه0

"

9أ
"

شءزر،*@لهلةفىءللأ:@ه83م@9ح@8*ول?ح8لمالألما"9

@9محلأ08كه9ع@8،+@3ءلماول*"@لها*83ا4ءم@ا0لماس@وللماه*4ءط.6391،كذلكوله

ه*+ولءلا"سكالاهء48أ،@34.وكدا
"

9أ
"

@@ولول@هءملأ:@54كهلملاءكه8،*9ألمالها"3

و
اه@وو@كا@ا@:ك@3??8@،الهاهءكهء،،@3،4ملاا.كد
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ماركوبولو،وهمالمجلادى،عشرافامنالفرنحتىالوسطى

م@انودبراشوتفنوه،نييه،فروتاومشاردان،
لكنهم.وشكيرركويو

ال@@لقياس@با"تافهةضئيلةغدتأونالرحاأولئكفىونهاالتىالملوظات

سنوياووموزيل،ا.ديولافوأمثالوالأثريينالكش@افينملحوظات
4

هوزر"بل،ودوجرترسزوفكى،دورماوفوننو،وبراوفنياك،وسا

وبرغموويفشتال.وهرتزفلد،-
اتوالأدوالنقوشمنكثيرفىالمظهرقلة

قيمةذواتشكغيرفىفهىالأثربون،أولئكوشرحهاسجلهاالتى

كضفوهأ،التبىعلىكذلكينطبقالقولوهذاعظيمة،تاريخية

كشفها.بدأحينالخرابمنأغلبهاعلىرانمابرغم

الىأضيفتالعشرينالقرنمنالماضيهالسنينعشراتو@

رالعثوسهلتالتىالطائرةوهىجديدة،وسببلةللاثارالكاشفةالوسائل

تس@هيلهاعنفض@لاالطائر،فحصتكوينهاوفحصالأءلريةالمواضعضلى

فىدا@التطوواورؤيةالمدن،بناءفىالمختلفةالأشكالدرإسة

الحواضر"نمو
الأم(

2)شكل .(23و1

ميةالاسا؟والحضارةالحياةأعماقيرىأنالباصيسئطيعولكى

يكشفوأنيحفر،أنعليهالمفروضالمتعينمنصارأيامهافىص

@

بعفى

الشهيرةثريةابئالمراكؤ
ا

فىالحفريةالأعمالأولولعلالعلمى.بالحفر

ا@يهوعادم،1898سنةيلانشيهبدأهالذىهوبحتاسلامىموضع

1سنةبيلييهجنرال 9 08
وهىالجزائر،ببلادحمادبنىةقدفىم،

بدأثمالميلادى.عشروالثانىعشرالحادىالقرنينف@الحماديينعاصمة

1سنةحوالىالحفرفىبوسكوفلاسكويز 9 1 0

م
عاصمةخرائبفىم@

الخلفاءسكنهاالتىالزهراءمدينةوهىى،أخر،اسلامية
هن

مويالنا@ا

فهىأهميةالحفرأعمالأعظمأمابالأندلسءقرطبةعاصش@قرب

ش@3ولولة@:،184@3ياوللاه@3ول@غ@ء8حأ8كهءفماه)،@4@ح(،ول8ح@@49400)انظر.(36)

ثارا؟تاريخفىللباحثعظيمةأهميةذاتمعلوماتامتاباهذاوفى
مية.سلاألا
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1منوهرتزفلدهؤر.محليهاقام 9 1 1الى1 9 عاصمةساموافىم،13

هاهةفنيةمعلوماتأنتجتالأعمالهذهلأنلابغداد،بغدالعباسيين

اسةلدودليلامنتجاتهافىإنتواويخدقةبفضلغدتلانهابلفحسب،

السهلمنيكنلمأدواتأزمنةلتحديدومرشداأخرى،أثريةمراكؤ

العاصمةوهىالفسطاط،فىمدينةأجريتأخرىحفائروثمةتحديدها.

عل@ثسراىبركةمدينةوفىالوسطى،العصورمصرفىالأولىالاسحلامية

وفىمواضعلية،المغوالذهبيةالقبيلةدولةعاصمةوهى)فولجا(،اثلنهر
وترمذ،والرى،واصطخر،و،نيسابومثلأخرى،قديمةاسسلامية

ألقديمةالخليفيةالقصورمواضععنفضلاوغيرها،وتاهرت،ليمس،وبا

وغيرها.المفجر،وخربةالغربى،المحيروقصرافية،خربةمثل

للكشفىأخر.مواضعفىحفائرأجريتكلهذلكالىوبالاضافة
عن

الاسلامب@ة،الحمارةمن-أكوامتعلوهاالقديمالتارينيمنحضارات

بت@ممجيسلىويعتنىيفهمهاأثرياالأصانبعضالأكوامهذهوجدت

وحماة،وبعلبك،وملطية،سوسة،@حدثماوهذاهوم@محتوياتها

انتمثبارلتشمبنظراولكنوغيرها.هيوك،شاروعلىوأنطاكية،

اضعالموعددأناقعفالوالجغرافى،توزيعهاوسعةالاسلاميةالحضاوة
أقلىشتجلا،يزاللاالحاض@رالعصرحتىفيهاالحفرأعمالتمتالتى

من
ذلك

مع
لأنالحفائو،هذهشالناتجةالمطبوعاتمسشوىالأشمه

تكادلاكشوفهافىالبصلمواصلةضرورتهاعلىالمطبوعاتهذه

تظصلاولأفااسماؤما،ماعداالكشوف،هذهمفرداتشيئاص
والمأمولمتقطعة.فيناتفىأجزاءالا

3
أحسنماهوالىالحالتتطورهذهن

أصاناالتطورهذايجعلالحفائرهذهأصحابوفاةأنولومنها،
من

الحفائرفىوالدقةالاتقانضرورةالىيدعوومماالأسيفة.المستحيلأت

بغدأدمثلالرئيسيةالمدنمنكثيراأنقبل-ذىعنزيادةالعلمية-
مثلأخرى-هاسه،مراكزوأنمفيدة،حفائرفىالأملمنشيئاتبعثلا

الذينوهمالتجاوية،الحفائرأوبانيأيدىصماعبثتابرى،أوالرقة
المرانر.هذهفىالتاويخيةالمادةمعظمأسلفوا
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اتالأدوهنوفرةالاسلامىبالفنالاهتمامازديادعنتنجواذ

فئةقيامهنيكنءدلمالعامة،اوالماكتباتالمتاحفدورفىالأسلامية
بن

الأشماءباسمالدورهذهفيالمعروفونوهمالمقيمين،الاخصائبين

منالفنيين،
ندوديماوولاكنسون،بسون،وهونل،كومالأ@

حفظهاالي@الموكولالأدواتترتيبأخذوا@ممنوغيرهم،اى،وجر

الوصفيةالمطبوعاتواصداروتحليلهادرأستهاعلىافعاكفوتنها،وأما

ممانتتكوأوربامتاحففىالعامةالمجصوعاتأنالمعروفومنلها.

المتاحمفهذهلجهحصلت
الأدنىالشرقئالاسلاميةدكا@من

الاكنائسفىالأيامبعثرتهاالتىزالكنوامنأو"مستقلةدولاأضحتالتى

بيين،رالأوهنبالشرقاوالمقيمينالسائحينمشترياتمنأواء،الأمروبيوت

اخرأومنذالآثار،بجمعالمولعينأوالخبيرينالأفرادمجلوواتمنأو

الاسلامىبالفنخاصةأقسامتأسيسأماالميلادى.عشرالتاسعالقرن
لإممات@أولبدأتإذالئظر،يلفتممافهوالامريكيةالمتاحفهفى

عظ@اءبيوتفىمنهامجموعاتبظهووعامةالشرقيةبالفنوقإلافتمام

المتنطالبذخاجتذب@الذينالامرياكبينالماليينهناالاغنياء
ئهى

لزيخ@ةصالحةالمجموعكاتهذهجعلبذخوهوالفنون،منالنوعهذأ

بيوتهم
هذهمجموعات@شالأغنياءأولئكمنكثيرنزلثمالشامخة.

العامة،للمتإحف
حينعلى)73(،فريروشارليوالترز،هنرىهؤلاءومن

حناأمثالآخرونففبل!
أنمايرز،هوايتوجورجمورجان،بنتبير

لبجمهورمفتوحةبهاخاصةمتاحفبمالمجموعات@يجعلوا
(8

عادةتوجدالاسلاميةالفنونأدواتمنكبيرةمجموعاتأورباوفى

مدنهتاحفأنحينعلىفحسب،الأوربيةبالعواصمالعامةالمتاحف@

3قعلى@باتتحتوىوعرضهاالبلادطولفىالمتحدةالولايات

عاتالمجممهذه(37)
بلتيمور،فىللفنونوالترزمتحفنا؟هى

المتحدة.بالولاياتبواشثطن،للفنونفريرومتجف

نيويورك،ئمورجانبرجمونتمكتبةالانهىالمجموعاتهده(38)
واشنطن.فىالمنسوجاتومتحف
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يرجعوليسالأسلامية.الفنيةيلادوات
سعةوألاهليةالثروةوفرةالىهذا

يرجعبلالعام،الاهثمام
بمختلفالمتاحفعديداستطاعةالىكذلك

الفنونمنطيبةشاذجتشترىأنالحديثتأسيسهاابانالمدن

بأثمانيللبيع@اقاراتمنغيرهاأوآسيا،مناليهاالواصلةالشرقية

خذتالتى؟الأوربيةوالتماثيلالصورأثمانالىبالقياسبعتدلة،

والحديثالكبرى.الأمريكيةالمتاحفالىحالأيةعلىسابقاطريقها

فهوالمكتباتالمتاحفبذكرالايكمللاالاسلاميةالاثريةالمجموعاتفى

وهىلأدنى،ااالشرقاصمص
المقدس،وبيتوالقاهرذ،نبول،استا

وبعضهاعتيقة،باليةقصورفىقديمةمتاحفوبعضهاوطهران،ودمشق،

وينبغىمتحفيةءلأغراضخصيصابنيتحديثةبنداياتفىحديثةمتاحف
العددهذاالىيضافأن

من
المتاحف

بضعةالأدنىالمث@رقيعواصم

من
كذلك،الاقليميةالمتاحف

زاللنولحف@ضماناأحسنوهى

ةالتجاراني@تزواياصفىوالنممميانالضياعمنلهاوأحفلىالمحلية،الأثرية

الآثارهفى

ثم
ثمصلهاشاحفبينالاسلاميةالفشونموادلبعثرةنظراانه

واحدمتحفالواقعيوجدئلابعض،عنبعضهابعيدةجغرافيةمسافات

منفيه
للت@طصكاملةصورةيعطىماالفنيةالاثارفىوالوفرةالغناء

وو

والاثاربالفنونالمعنيونفكرالسببوالذايلاثاو.هذهفىالفنى

ارض@اقامةفىالمجلادى،عشرالتاسعالقرنأواخرمنذمة،ط

هذهوأولالمدنبعضفىالاسملامىللفندوريةشبهأودورية

الجميسلةلبفنونهبرلثجتوننادىفىالاسلاميةالايرانيةالفنونمعرض

هذهمنذالتنفيذموضعالفاكرةهذهوظلتام.م@5سنةلندن،فى

الشرقوالإمريكيةالمتحدةوالولاياتالأوربيةالمحلادمعظمفىالسنة

منأولأقيمحيثكذلك،الادنى
هذا

يةالاسكندربمدينةالنوع
1سنة 92 م.6

ميوشبيضمدينةفىأقيممىالذ،هوهاممعنىذىمعرضأولأنعلى



.

1سنةبألمانيا 9 1 0

م،
جميعفيهأسهمحافلليفأعقبه-اذ

الاخصاذجمق

ومنمتنرعة،،بمقالاتوقتذاكالبارزين
يتضحوحد@ذلك

ىمط

الإسلامي@ة.الفن@وندراساتالمعرضءلمىهذاأضفاهاالتىالكبيرةالحماسة

1خةمصلندن،فىالايرانىالفنمعرضعلىالقولهذأثوينطبى 93 م،1

كاملةس@لسلةكذلكأعقبتهاذا
هباصحرةالمتصلةالهاهة،المطبوعاتمن

المجلأدىعثم@رالتاسعالقرنأواخروفىالفن.بهذامباشرةغيروأ

كذلك
إلفنونفىالأبرلاعأربابوبعضالمجموعاتأصحاببعضأقام@

ومنالفنية،ادالمومنواحدةبمادةخاصةمعارض
العظيمالمعرضرهذه

ا@بمدينةث@(@ولاء34لهاثلألماءكه)ثعالصناعاتمتحففىأقيبمىالذا

المعرضهذاعلىوترتبعتالأدنى.الشرقلسجاجيدم،ا@81سنة

للمنمنماتمعرضأولأدىحينعلىالميدان،مذافىالبحوثبداية

ريسبافىالؤخرفيةالفن@ونفىمتحفلتركية،اووالهنديةنيةاإلاير
1سنة 9 1 م3

أربابدواترفىالمدانبهذاالعامألاهتمامبوادرمنبادرةأولإلى

الىالتخصممصفىوالاسانالجنوحأدىوحديثاالفنية.المجموعات

منواءدفرعفىمعارضإقامة
مادة

معرضمثلالفئية،الموادمن

متزوبوليتانمتحففىالبوفدىالسجادباسمألمحروفالسجاد

الأفعوايخهالرشومذواتالصينيةالسجاجيدومعرضنم(.1930)

عاضممةواشنجطون،فىالمنسونجاتبمتحفط@*4(+،@ه@علها*إ

1الأبريكية،!المتحدةالولايات 9 م(.48

اجاخرعلئالأثريوندرجالاسلامىبالفنالاهتنامأرائلؤمنؤ

كثنابفى@الطبعمرتبةالىأحجامهاتصللمالتى0الأثريةالبوثقتاأج

م@ستقل،
@

ثمالمثرقية.بالدراساتالخا.صةالمجلاتفىتنشرفقالاتفى:
انه

البحوثطبعتعفىالعامةالمتاحففىالأثريةالمحموعاتياد.2لازنظرا

النشراتأوالسنريةالتقريراتئ@نلوكو5زربحوثمثللها،الوصنفية

الى@اهدمطبوعاتأخذتثمالمتاحف.هذهتصدرهاالتىالدووية

إلشرققالأووبيةالأثرية
"

ةالزيا@هطردددعلىءهكذلكتحتوىالأدنى
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اتالنشرأخذتحفىعلىالاسلامى،بالعمرالخاصةالمقالاتمن

الأدنىبالشرقالحكوماتلمختلف.ابتابعةالآثاربدوائرالخاصبماالرسمية

ا@وهثابلادها،فىيثهحف2ثريئبحوثأوجديدةاكتشافاتعنتعلن

رسوهومجلةدارد،نشرهأصعلىي@شرفالتىا*رانآثاومجلةذلك

لعراقيةا@
(9

موك@(3إ3،ف@)ه@الاسلامىالفنمجلةوشجعت
اصلة

لدواسةمخصصةم@ة)ولوهىكبيرا،تشجيطاالأثريةألبوث

1سنةأوغلو،ظ2محمدومؤسسهاالاسلامية،والاثارالفنون م،934

بمتحفالش@رقيةالدائرةبدأتوحديثامتشمجان.جامعةاجهااخروتترلى

منبخلوهاالممتازةالمطبوعاتمنجديدأنوعالنينجرادفىهرميتاج

والأهريكيسة.الأوربية،المتحفيةالنشراتبهتتصفالذىالتخلملى

1سنتىبينالدائرةهذهوأصدرت افهاعنومجلداتأريعة19@7و939

الأفىنىالشرقمنكلفنونفىتبحثوهىالئنرقية،الدائرةبحوث

ونا@تشغلالمجلداتهذهوفىالقديمة.العصور@عامةوآسميا

ةباشرلهالسابقةوالعصورالاسلامئالعصرفىالفنيةوالصناعات

منوغيرهحهرميم@متضهلاحتواءونظراكثيرة.صفحات
المتاحف

علىهىأثربةموإدمنكبيرةكمياتعلىالسوفيتيةروسيافىالاقليمية

متصلةالسلسلةهذهتظلأنفا@رجوللباحثين،معروفةغيرأهميتها

الأ@يةمنفيطعلىمجلتينهنانذكرأنينبغىوأخيراالظهور.

لد(ث@د-)كاظيلأندلسحلةوهماالمغربى@نىالأسباالفنلدراسة

ناطة،وسمدريدفالاسلاميةالدراساتمعاهداخراجهاعلىقشرفالثى

ا@عيةالتىأخرصتهاه*(كا@،ثر8@،كهولكا48)@عنيةالاسباالمذكراتومجلة

1منأمريكافىالأسبانية 9 4 1ألى1 9 4 5@
الحظلسصءولكنها@

الظهرر.شم@ضتجبةباتت

ضلاوتنوعها،الحديثةالأثريةالمطبوعاترةكعلىترتباوهما

هنا،المذكورةالمجلةهذهطبعايرانفىا+لارحفطائرةداتتولى(311

سومرمجلةأصد؟رعلىالمراقئاثمديمةللاثارالعامةدارةا،وت@ثرف

ا@راخية.

9الأوسطالصرقلام-



افغا.ألمؤلفين.بحثرة.عن
المنحدةالولاياثمتالأرضقظأربين.2ضزينن.

تالمطبؤطلهذهالراصدةالمؤلفاتأخزاجضارأن.الهنذ،.الى

هذافىمتقطعةجهودوبعدواضحة.علميةضرورة@أأ"8"ه@@@ول*8@)كه

المسنوقالدليلليوم@ايرأخرجحين.نحل@تاالمشكلةأنالأثريرنخالالسبيلى

والآهدار.الفئوقلمراجع
"

1سنةمئذ..ألإتشلامية مام@أنغيرم،935

منةظهر-أنبعدالتعاوئى،الغمل+فذا.أمات-الشانيةالعالميةالحرب

قلينلغيزوالأملمجلدأث،ثة.ثا،
"

العملهذاالىالحياةلعؤفىأن

تأليفوهىبالتحقيق،ديرةأخرى@أمنيةوثمةالقريمت.المسنتفبلفى

الفتونفىاخراجهاسبقالتىأنفرذهواليخوث.للنطبوعاتشاملكتأب

يانالئ@سرعةأنءتطغىالأثريين6نر"بروتقمثتاهما-أخثمىلأنو،ؤالآ*،

ماسيماؤلاوألكشوف،،البخوثمنكثيرغلى
ووسيامنمنهانبع

الجذأذاتيحمىمرجعالىماشةحاجةؤهناكالهند.ويلادواسبانيا

إالفيشات!
أ

الدالة
خة،المئ@ووالنقوشالشمسية،والممؤرالأضول.عل!

ومنالمتوفون.الفونالمؤ"خقفهاالنىالتخطيطية،والرسوم
علىهذه

وجذاذالةجنيف،مدينة@نرشم.قانجذاذاتال@ر-الاالمثأليسبيل

زكنيوي@فى@ويفشتال
@

لووحبذاوإشنجطون،ف@قلدفرتزؤجذأذالت@

كثلإ-يظلوسوفالمؤلفين.منالأخياء"جذافىانت.ألى"غالمشرفتفذأامئد

ضمنئفلكابالصدمة،تأتى-التىالإكتشافاثعليداضح@البخثمن

الطؤيلةللأوقات
يتنم.حتىح@اب،غببرفى"@

تأبألذات-المشنروعهذا
"

بل

عدميؤدىربما
ثحايحثهسبقموضنوعفىالبحثتنهرارالىاتمافه

نهائياحسنا

وابفنونالآثارتدريسلمسألة@غباراتبضعنخصضأنينبغىوهنا

يلأنهوذلكلمالاسلامية
الذينالباحثنمعظبمأنبنمعريماهومغ

بلأحد+،علىيننتلمذوالمالأسلاميةوالإثارالفنونميدأنتفوقوا@

اغلمو
بم@مالها@(هه4نأءفي3إبأئابهمءا:إ-ئمسهم

لغايهفا
1

يئبمندهاالئى

تنرينايتلقونالذينالبآحثينمنجديدجيلتكوينمىدائماالباحثون

.90قي



بماروالأثرية.ألبحوثئالجديدةوالطرقالخاصةالمؤهلاتفىباكرا

بدراسةخاصاأستاذياكرسياتنشىءجاهعةأولفيناجاهعةكاذت

أستاذأوللاختصاصاتنظرا"،المساعدةالشرقيةالتاريخيةالعلوم"

ئمعروفودقأثريوناقامومنذئذكراباتشك.فونوهولمالكرسيلهذا

ومنهمالمالم،أنجاءفىأنجامعاتبمختبف.الأسمتاذيةالكرالمىعديد.

وويفشتال،زول،وكررسيما،ومارينو،موميزاوجوشم،بر

سووير،ماووغلو،أوأغانل،وكو
فا

اعتبراوهم.وغيرحسن،زكىوجي@ه،

والاثارالفنونان7رنولد،توماسوسيرهرتزفلدأمثالإخرون،

ووالملحوومندراساتهبم.تموضرطمنواحداموضوعاالاسلامية

عنفضلاالاسلامية-والآثارالفنون@علومأنالحاضرالعصرحتى

يسهلمماليستأنهاعلىدلمتتتطلبها-التىالواسعةالمؤهلات

الذينالدارسينجمهرةمنأنبدليلسرعة،فىواستيعابهاقتناصم!

ىمستوالىمنهميصللموالمؤهلاتالعلوبمهذهفىتأهيلأحسنتأهلوا

القليل.سوىساتذتهم!

أمالوجهوجهاتجعلناالحقيقةوهذه
مناقشتمها،ينبغىالتىالمسائلأ

المستقبلة،تناط؟حسابالىوقصدناالمستقبل،الىالنظرأردناأذأ

تقدممماللقارىءويتضحتحقيقها.فىالتوفيقمننأملم@اؤمبلغ
أنهنا

و@اأئنن/أصلينمنوتستمدتنبتالاسلاميةوالآثاوالفنوندرأسة

الفن.بتاريخا@عرفةثمالاسلامية،لدراسات*باالعامةالمعرفة
@

حلةالمروفى

جماعةنرىالاسلاميةروالا"،الفنوندواسةفىالتطوومراحلمنالأولن

تاسسواوالمؤرخين،والنقشمبن،الثميين،من
ال@

سينماولاأساس،حسن

تمييزفيمرأنىيمرنوأأله@كاول@ن@والشارينيوالأدب،الانات،فى

تماوفةطفئةأولئئهيعدمنجاءثمبعض.منبحضهاالفنيةالأساليب
أ

برإفقةكميةعمل@مالمىأضفوأولكنه@الفنى،الأسلوببتحليلالمعرفة

س
3والآللادواتالحماسة

دون@ها،أالشخصيةولتفسيرأت@الفنية،و

ثوالحقا-4الأدبيةوالراجعالدينية،بالحياةالمعرفةمنهتماوية-كممة

"9



محيصلامماوكانالتاريخية.
الثانيةالفئةهذهرجاليرتاكبأنعنه

ثهمبضفى
الأولى،الفئةوجاليغفرهالاريخيةالم@المماصيلفىأخطاء

برغم
هصولة.أساسيةوأفكارآراءمنالبحوثهذهفىيكونمأ

فىزيوفسكىشترمؤلفاتعلى.خاصةصورةفىالنقدهذاوانطبق

الفنون
@

خلقالمؤلفهذالأنالاسلامية،االفنونذلكفىبما"الشرقية،

عددا
ال@خرافيةللحقائقرعايةأيةدونللدهشة،المثيرةالنظرياتمن

ينيةالتاكوالمرحلةاتسنووهىالعثرين،الفرنأوائلوذلكريخية،والتا

الابريوقي@سطع-لمأخرىناحيةومنواكهلرية.الفنيةالبحوثميدانفى

علىدائمابحوث@نتائجيبنواأنالاولىالفئةرجالمنوالنقشنيون

بلقاطعة،تاريخيةضائق
"

أحاشيسهمعلىالاعتمادالىنااضطروا.أصا
استخداالأسلوبيةالتحليلاتايستخدمووأنالشخصية،تهموانطباط

أ

فعلا*؟"،)كاناس@أثريةفنيةبأشياءطدموااص@كلماوذلكلها،الفنهؤوخى

عنوفضلامؤرخة.غبى
لفاتهممشفىالمستشرقينطرقتكنلمذلك

منبنجوة
برغمدائما،النقد

ما
الخقائىالتزاممنالمؤلفاتهذهبهتتسم

يررالمصويعضالىالمنسوبةلصووبابثلالذلكونضربالعلمية.واالصبغة

اضافةاحتمالالىالاتتباهدونعليها،توقيعات@ممزصقراءةبعد

أسلوبها@الاختلافتمامالمختلفةالصورتلكالىالتوقيعاتهذه

يتبينماهواشالمصووين،منلأصحابهابنسبتهاالمقطوعالصورعن

المفحص.منشىءبعدوضموحفىالفنلمؤرخى

لهاينبغىكانالحالهذهالىخالصةنظرةانهناقائلق@الوربما

والأثريةالفنيةالبحوثفىالثطورمراحلمنالمرحلةهذهقتؤدىأن

فيقالتومنبربهفىحدثكماالطريقتبرا،هاتينبينالتمازجمنشىءألى

أنهغيرالأوربية.الغربيةالفنونميدانفى.
برغم

هنااستعرضناما
من

الباحثين،هنأكثرأواثنينبفيامسواءالسبيل،هذافىولاتالمط

5زومنكلمشاركةإنتجهاالتىالمؤلفاتغرارعلى

وزوىءرمتفوخ،

كماخاصا،تمريناش@خصبتمرينأوبرشم،وفان
مؤلفاتمنيتضح
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التأليففىالطريقتينهاتينبينفالخلافوسوفاجيه،وكونلهزتزفلد
هذايالفئتين،بينالثقةوقلةألاعتبارعدممنشىءالىغالباأدى

البحثيدانأوطءفىالشخصيةضادمنلثىءالىأدىبدوره
ينبغىلاالطريقتينهاتيتأنوالواقعالاسلاميةوالآثارالفنونفى

ةاوا@ندوسونحنالأخرى.تكملهنهماكلولأنإتمصالهما،

ذاتحضارةأنهالأجلبلقامتمعينةحضارةأنهالأجللاالالبملامية،

ندرسأنعلينايجبولهذاالبشرية.علىخاصةوأفضالهنتجات
ارأدوفىنادر،خاصوماهوش@ائع،عاممنهاماهوكلها،المنتجاتهذه

المعنىوالأهميةذواتادالموهائلقنكمياتلدينالأنالاسلامية،رةالحضا
لناتكشفموادوهىثرا@،اد

ندونأفحسب،العصورسالفعن

منشيئاتشبع
تكتشفهكثيرةموادلديناأنكمافيثا،الجمالحاسة-

عن

عامدةجهوفىعنوتنبىءالشائعة،النماذجعلىللخروجواضحةمحاولات

هذاوموادفنية.قطعةابتكارعلىوهقدرة
وثائقهىالثانىالنوع

وتتطلبخاصة،ضايةتستأهلولكنهاالمواد،منغيرهامثلتاريخية
برهذاتاما،وصولانيهامعاالىنصلأنأردنااذاكذلك،خاصظدراسة

منالأفذاذمبتاكراتمنأنهافضلاش
ذلكومنالفن.أساتذة

@مح
عدمأولايتطلبالحضاواتمنلحضارةالأثربةادالمودراسهأن

الفنمؤرخطرقولافحسب،الأثرىالباحثبطرقلاالتقيد،

فىالامكابتفىليسربقتينا@بيبئالفصلأنالمعروفومنفح@سب.

أحسنالىالوصولعلىنعملأنهىالسليمةوالغايةالاثار،متأحف
المستوىنسسموشوأنوالتفسير،التحليللأنواعالصالحةالطرق
ضوس.المولاالذاتى،الاحساسعلىالاعتمادفىيغرقالذى

ئئمخضسوفمالنرىالامامالىننظرأنذلكبعدنستطيعواذ
ؤألاثارالفنونفىالبحوثميدانفىالمستقبلةالتطرراتمنالأيامعنه

فىاترالتطومذهنصفأنوالأحوووالأكيسمنفلعلف@الاسلامية

هع@اولء4لاول8@ولول@ول@).؟(
"

س@*لهأمأكمأولأ?
"

كهلألها،4@@ا@:8لهاكا@ءلهماولدأس@8هلا*ا

3كام5358
@كمأك@@0،8



تق@دءريضتا.فيهوصفناىالذ.التعميمىالمستوىعلىجرياعامةعبارات

الوصفمنالنحوهذاأنويبدوالسابقة.الصفحاتفىالبحوثهذه

ما.فيهعينديثاحتأليفاكونلأخزجأنبعدولاسيماالأليق،هو
يجمب

ايقوموأنالأثريبونعلى
لةالألمالمواضعوبخاصةالمستقبل،فىبه

ةمحاضروفىالنتائجأطيبينتجأنللحفرفيهامعدىلاالتىالمختلفة

بهأدلىلمامماثلةباقتراحاتكرزويلأدلىبأمريكايرنستونمعةبجا-

كتابهئكونل

عقالاسلاميةوالآثارالفنونسدانفىالمملاستمرارأنالواقع

الأشياء@الممعنةوالدراسةوالفحص،والاست@لاعالتنقب،طريق-

أنأحداستطاعةفىوليسأمامنا.الأولالواجبيظلنسوفالأثرية،

مدىأوالأثرية،والمخلفاتالاثارمخبوءاتبهتنبؤناعممىمايعرف

ةفىمعلوماتنامنكشفهأبعدوالمخلفاتالمخبوءاتهذهتعنر.ما

حفاشوهىالقريب،الماضىمنواضحةأمثلةلذلكونسوقإلاسملامية..

جذيدةبمعلوماتلاأمدتفاالتىفهىوفلسطين،لشامباالأمويةالقصور

المعفاأصولفى
فح@سب،(3ثاصأحس@ص@ء40شأ@35ه،)وللجصيةاالزخرفةوو

الكائنافىتصويرالئ@حتامنعداافةخردحضعلىعدةالمساأكبرنكدتتاسابل
بت

لديناالأثريةالموادازدادتكلماهذاوعلىالاسلامى.الفنفىالح@ية
@

العربجزيرةشبهففىعلمية،وسلامةدقهللماضىاستحضارناازداد
الحاضر،العصبرحتىالأثرلبنأيدىتمسسهالممساحاتوأفغاننشان

ماوحدهانبولاستاوف@
ألفاوعثمريقوأربعمئةعلىيربو

المخطلإطاتمن

عبىيحتوئأنيحتملوبعضهابعد،وأفيةدراسةأحديدرسهلبممعظمها
منعظيمةكنوزكذلكاستانبولوفىبالغة.أهميةذأتمنمنمات

@رفىلل@اء@"ء@3+:وللهاءكحهأكا@لماول@،@ولء"4@الى،@ولس@4ولس@3ى"ثلى)14(-لاول

سأص@كا@21@8،،@وو
اهه@8@كا@38ءها@ص@ولز،ول@ألماح*كه@ول3ءكا@ه+ص@لهاولول@8

كا@25@ا259.

3931ولا؟8ك@لأ؟كل@لماول"131@ثلآول@حهأولكاس@3@ي@وكدلك، 8، "8ء@لاع@@2ولءلهلا3@أ"0

ام@*8ءلأ@8944"كا@.2لحح26ثه.
-

ته.مخاضرفىكرزويلإقتراحاتقريبانا3لهلى()حظءلمدلا@مجلةتنشتر(4أ؟
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افافر،منالعسكرية،الأدواتومختلفوالأسلحة،ت،المنسوط

فىالمرصوصةالمجموعاتانبل)34(،وهكذاوالتروس،والزرود،

منالغربيةالمتاحف
الجديدمنكثيرعلىتنطوىتزاللاالأدواتمختلف

كستانتروهىالاسلامية،افالأطربلادوفىوالاسضقصاء.للبحثالمثير

نيا،واسباالقديمة،الاسلاميةوالهندوباكستان،م@ز)قوقاوإالروسية،

أنأولايتحتملأنهمزدوجا،البلادهذهفىالعملياكونأنثنبغى

ثمأهلها،منونقابونكشافونالمبدئىوالتنقيبالكشفعلىيقوم
ذلكوبدونوالتنقيب،الكشفهذانتائجنشرآحرونءلمىيقومأن

بينالأثرلدىمجهولاالأقاليمهذهفىالمبدئىالعمليظلأنيخشى

نا(25-24)شكلبركهسراىحفائركش@وففىحدثمثلما@الغربيين

البلاد.منوغيرهماارزم،وض

العالمالىنظرتناتكونأندائماالمفيدمنأنللقارىءوضحواذ
ب@سببالمعانى،لأوسعشاملةالاسملامى

والجغرافية،التاريخيةسعته

تتطلبأنالاكذلكتشتطيعلاالاسلاميةوالاثارا@ونأنريبفلا
منالمستوىهذا

لفهميكفىليسهذاوعلىوالشممول.النظرسعة
هذهلأنفحمسب،أشك@الهاندوسأنمل3،وجهعلىالاس@لاميةالفنون

لهاأصوالىللوصولاللاؤمةالمفاتيحجميععلىوحدهاتدللاالأشكال

الحضارأتفنونبحثئنوغلأنعليناينبغىبلالتاريخية،وأوضاصا

افىأثرتفنونوهىالاسلام،رر@والمعاصرةةالسا@

أمنون

ومنمتنوعة.اتتأثيرالاسلامية
انوايرالقبطية،نطيةالبيزممرفنونهذه

سهوبوفنونالأخير،الكلاسيكىالعصرفىالشاموفنوننية،الساسا

وأرمينية،تمسها،نطيةالبيزريةالامبراطوفنونعنفضلاآسيا،وسط

منأىفىواحداجديداأثرياكشفاأنالواقعوالصين.والقوقاز،
هذه

+@فىث@0،3.@كل@كلء3ء@للا@حكا@5ءأعأ38ه*.8.انظر(43)

4سنةستنابول،ا ا@6

ه،3حأكل@ع8ولشءا@:@ولء،أ3ىول@د@،ع8وله+لما*4،*3*@4لأض2ء3820لهاوكذلك

،
3ثم3ا@ولس@8@

كهأكا@ألاحا+8ول3هاغلما@أ،8ء@3ء@3حول"3لهلى،

1 0
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عليهاالمصطلحالقواعدبعضفىهامةع@كوسايحدثأنيحتمل.الم@يادين

ونا@فىالمستقبلةالدواسات.أنوالحاصلالاسملامية،لفنونأ@فى

الفنوندراساتعنمعزلفىتيقىأنتستطيعلاالاسلاميةوالآثار

مهايلزالاسلاهيةوالاثارالفنونوأنالمجادين،منغيرهافىوالآثار

وربناالقريبة،افيةوالجغرالتاريخيةالميادينبكشوفموفهاكضتقرنأن

كذلك.البعيدة

ثم
الآثارفىالبحثفىالمستقبلةالتياراتنتصورأنأردنااذااننا

سوفالتياراتهذهاننقولأناستطاعتناففىالاسلامية،والفنون

أومعماوى،مبنىأسلوبنحللأنيكفىليس@أنمطرداادراكاتدرلث

أداةأوصمورة،
خاصياتنعرفأنيكفىليسوانم@الأثريةالأدواتمن

الىننظرأنيكفىلببمسانأخرىأو@بارةونقوشه،وذاك@ذا

جمنكل

"

أىدونبذاته،مستقلشىءالىننظركأنماالأثريةالأشياءهذه

وانتاجه.وتكوينهابتاكارهفىأسهمتالتىوالأفكارالللاحواعابار

خاص،لغرضصنعهاأوبناؤهاتموالأدواتالعمائرهذهأنفالبديهى

اءوأصالأحوفىابتاكرتوأنهاأصحابها،قلوبالىالسرورولادخال

يتعينولهذاكذلكءخاصةأفكاراأجزائهافىلتحمل@خاصمةانجنماعية

أجلهامنالتىوالمنفعةةالمبنىتنىأجلهمنالذىالغرضندرسأثعلينا

صتنع
"

والصناعيةالايخنماعيةالحياةأحوالندرسوأنالأثراى،الثمىء

الأئرثةالمادةمنهجاءتالذىالمصدرنعرفوأنوذاك،هذاعصرفى

المبنىهذابتكارعلىساعدتالتىالمحانىجميعوكمذافنهرتها،أو
أوسحرية،ويدينية،هذهأكانتسواءالأثرى،الشىءوذاك

أوارة،@بهاتسمتمهماأنهالواضحومنشمعبية.أوتنجيمية،

العين،تسرمونقةزخارفأوعامةسماتمنأثرية،اداةأوصورة،

الأثرصلاالأشياءهذهعليهتنطوىماالىكذلكينظرأنالباحثفواص

ممرغايتهدامتماالعامة،الحضاويةوالمدلولاتالأوسعالمعانىمن
فة

أداةفىالكامناوالمفزىالخقيقىالم@حنئ
الماضى،آثارأدواتمن

01،



المستقبلةللتياراتبهانتنبأالتىالتوجيهيةالملحوظاتهذهفىوليمس

عدداأنالواقعاذمرة،لأولهنانقترحهج@ديدشىءالأثرلبنبحوثفى

منونسوقالتيار.هذاظهورعلىيدلالحديثةالبحوثمنقليلعر

ةكبيراسلاميةمدينةتكويندراسةذلكعلىللبرهانالأمثلةيضعة

تستمددراسة
أدواتبحثأو)"4(،معاالتاريخيةوالمتونالآ"لارمن

فحسبوزخارفهاالأدواتهذهأشكالعلىيقتمرلابحثامعينهمعدنية
"

اسةدرأا:)54(،الاسلامىالمجتمعفىوضعيتهابحثالىيتعدىبل

.(46)مفىالرمزهذاتطووومدىالفلكيةالرموزمنرمؤأصل
تستمدكلهاالأمثلةفهذه

طريقةؤتختلفأنهاولوواحدة،روحمن
استمدادها

من
هذه

يفالجناولامختلفة.مسائلحلسبيلفىالروح
الإثاووميدانالإسلاميةالفنونتاويخيدانبنلإءلتقرببأنفىشك

منكثيرةنماذجينتجسوفالاسلامية
تنبأوكماالمتكاملة،البحوتهذه

مستوىالىعظيمةاضافاتالبحوثهلىهتضيفسوفبرشمفان

الجمالط.آياتمنتهىفيهاالفنيبلخالتىالاسلاميةبألحضارةمعرفتنا

تؤدىسوفهالجديدةالروحهذهأنذلكبعدالواضحمنولعل

الأثريةوالأدواتائرا@بجمالواحسساسنامعرفتنامدىازديادالى

عنفضلاتفتحسوفوأنهالغا،باازدياداالاسلامية
جديدةميادينذلك

هذ@شالعمرحتىقليلاالاالأيدىتتناوالالملبحوث

ءمةالما،فنفىيبحثعلموهوسا،(،هولأهه@3)التصويرعلمميدان

الباديةالمعاصرةالأفكاروبينالصورفىوالحقيضةالخيالبينوالجمع

ح؟("ص،ولاهه@)الفنيةالاصطلاحاتعلمهوآخرميدانوثمةالأدب.ئ

الىبحاجةفيهونحنمتقطعة/مبدئيةبحوثسوىالانحتىمنهنرولم

ميداتفىالعملطبيعةمنويتضحالغيب.امعافىتزاللاشاملةبحوث

بليكفى،ليساللغاتفقهفىوالدراسةالمرانأنالفنيةالاصطلاحات

8لما3اس@@ءأء3كاهولءتحوللها،43ح@ءولءكاعة3)4؟( ل@3كاكه3
ك@لما@3@@عاول:؟كا@"

ه+3ءاأ@98حموول3ءكارع03)@لما@ء4افلالهاكاماء8@*،*88@ءأس@كا@.3يمأ8948.

ول@@ول-ا@لماول"@ألماه"أكه!،5ء"،+الا*س@ولءشأول،كلا@ء33ء+ه)5،(+ل@(

حم@*1،5كو،كا@،5لمح@5.2).
@

@أد8أ@أعولأ



هذا"انشكمال
وب

معرفةألفنية+والللراففادابوبمعرفةإك

نىيسطع.الذ.ىمالىا@الجمالفىبوث.تنشمأسوفوأخيرا.تامة.

الإهتدإءعلىيساعدمماولعلالرفيعة.الفئود!ىأشعثبماوتنعبهس.دب.،ابئ

فىومثيلاتهااشرق.افىالجمالمستو،باثبين.أنجديذةالىء@أن.-

لاختلافنظرابعض،عنبعضهااختلافهايغلبم@صننوياتوهى.الغرب،-

والجغرافية...الزمنيةوالمسبافات-العقبية.

..

"

للاستفهابم،سؤالكلهدلكبعديتبقى
ء

الاثاردواسة.هلوهو

المعرفة.،سبيلئالسادرةالجهودمنكمالىجزءلاسملاميةا.@طوالقن@

أقميألثأوبعادهئاكأمالماضى،اسشتطلاعحبمظاهوهنمئظهرأو.

أنممهمل@ميئوالفلاسفةالغلماءأنذلكعليالجواببرسة.لهذكاا"لدرا-أخزى

عنبعيداتأثيراالوسطئالعصووف@الأوربىالعقلا@أثزو:
"

طزيق

وأنغيرهم،وكثيرينوشد،وابنسيأ،وابناؤى،الرمؤلفات

الثامن@القرنينفىكبيراجابموضعغدتالاسلاميةوالأفكارالآبراب

ليلةألفلقضةالكثيرةالترجماتهبدليلالميلادى،عشروالتاسععشر-

التىجالاندالفرنممى@المستشرقترجمةوأولهمام@بعضهاأوكلها@ليلة@ت

1بينظهزت 7 0 17و4 1 وابغربالشرقديوانعنفضلاوهذام،7

ابسهروقصيدةالألمانى،بخيتهتأليفسكاح"@رةأ؟"طم@@@@8@ح@-إ

التىالخيامعمرورباعياتالانجبليزى،آرنولدماثيوتأليفورستم،
"

ثمالانجليؤية.الىالأصلالايرلنروىجيرالدفتزنقلها-
لاانه

أنريب

منالغربيينبينقويةجاذبيةالفنونمنغيرهالىبالقياسألاس@لامىللفن

منكثيرفىواضحةالجاذبيةهذهوأنلجيك.،هذا،
اصواله-ةالحالات

يعمقأنوالشرق-الغربفىبالاسلامىالفنمؤوخعلىالمتعين

1

الاسلاميةالحضارةنواحىجميعفهمفىوغبةالىالجاذبيةبهذهالشعؤر

عددفيهايعيشالتى
البشرية.منجسيم

(64)3
"

ث@@3ءقى؟3كا@ءول++@كاطاكا@@ول@@؟33ك@ء40*هولءذ،؟ههول

53")؟8ث@ثر8ولءول@ول4ك@أ4@ثح8ححأهوله@3كالىولحأول،33كا8،،ل@131ح@3،0

9،ثاكا@،88.8ثه-8ثه4.
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ايؤدونا"الغربيينالباحثينمنوأربابهاالاسلاميةاللفنونوتستفيع

وأضحاأصبحأنبعدالحاضر،العصرفىالاس@لامىللعالمكبيرةخدمة

عندواجاباهوىصادفالذىالثقافىالمعملهىالفنونهذهأن

افاانصراأحيا@الىالمحاحثونأولئكينصرفبأنوذلكالغرببين،

والصناعاتالنظريةالعلومفىالحالى،تأخرهعنمؤقتابهالشرقيتعوض

الجغرازظالموقعأهمياتأوالخامالبترولحقولتستطيعلامماالمكنية،

يو@فلنشىءمنيكنومهماتعوضه.أن
بينوالوئامللسلامسفيرد

فهمهادوائرهتاتم@اذاوغيرهاالملحوظاتوهذهالفن،منذكىمأالأه

المستقبل.مصائرفىهامبدورالاسلامىالفنيقومفسوفجديرااتساعا

1سنةابريل 9 5

زيادةمصطفىحمد



 



الآوسطفىالمفرقالدلرليةالسياسة

تاليف

وايت@وإنسى

ترجمة

خماطجعفر



 



مامبعد@@مبسئقلة،أورييةدول!البلقا.بالأممالاعترافبدلى

ىبسارىهوألاوش@الثسرفأ.أشبم:أضبحىئية،الثالعالميةا.الجرب-

جمبنجمئطقةعلىللدلالةالحديث،الدولىا+لمصطلح
ي

ضبى،الأرطقا؟@هبم

وأفريقيا،@كانمتالتىفيةالعثماالدولةممتلكاتمعظموهى

الشرقيشتملهذاوعلىأخرى.وأفبريقيةأسيويةمساحاتعنفضملا

@الألمبيويةالهضباثافلبمأولهام@جغرافيةأقاليمثلاثةعلىؤسطفيإ

انمئدة

افيضه@باكستان،الىايجهبجرفي

ىويجتووتركيا@،وايرافيثستانأفغا

ربعجملى@
ماوميهالأوس@،الشرقمساحه

1

بنيفبرب
سكائه،ثلت

@

همو

بافييلاداقليمأ@هصبالاخرإفيالاقليمانأماالغالب.فىنمممبمبم@

المساصة.ثلثىمبافيؤلفإن!الشمالية،:أفريقياواقليمالخصيبوالهلال

فق@%39علىيشئملادولكئهما
كلهالأوس@المبهرقسكادمن

عددهميبلغالذينالساكانوهؤلاء
@هممايوناوسبتينستة

الغالبفى

بية.العرالمدنيةبينهبموتسوبرالببربيةلبغةويتكلمونكذلك،هسلمبىن

اعربعنة.يختلفونأفريقياعربأنغير
-

كثيريجرىجينفعبىلبميا،

يقيين،الأفبرعروقفىالعربيةالجزبرةمننجاءواالذينالفاتحينالعربدمهبن

والسودانىالمصرىاللإممنبكلمختلفةمقاييسعلىاختل@الدمهذاثاق

ةوالحضارالعربىاللإمئرىالسووىإلسافيو@والأوربى.والبربرى

الأوضاعساعدتهاختلاطاالأصلبينالسكانبدماءمختلطينالعربية
مع!التاريخيةادثوالحوالجغرافيةءوالجيرة

و

@العربيةوالبلاد
رب

ائرهجزتشبيههابأرخبيلويمكنالأمريكية،المتحدةالولاياتمنمساخنها@

شبهوضموبحمر،ابئالبحروساحللمالسووىوالساحلالعراق،

بينوتفصلبربرة.وساحلالنيل،ووادىالعرب،جزيرة
ائرالجزهذه

فىمتجولونوبدوالواحات،@مس@تقرونحضر،يسكنهاوديان

الأبل*.أىالبادية،سفنظهورعلىالصحارى

منأيةعنينفصلولاقارات،ثلاثفىالأوسلىالشرقويمتد
هذه

1 1



منكلمنينجاورهاعماتنفصلأجزاءهولكنجرافية،بحدودالقارات

يوضحالأقاليم.منالقاراتهذه
والمجرالقفقاسجبالأنذلك.

وسالهأوربا،عنالأرسطالشرقنفصلالأيجىوإلبحرالأسود

كذلكند@صلهوا@جيحوننوود؟البأمير
اقارةسائرعن

كذلكقفصلهالحبشةومرتفعاتالكبرى،والصحرأءالأسيوية
سالرعن

الافريقية.رةالقا

الحربلمشيئاتتبعاواتسدتالأوسطالشرقهدأحدودوتقلصت
لأنتاريخ،أطولالواقعفىوهوالطويل،تازيخهخلالوالسحياسة

المدنهوأقدمالمدنيات،أقدمهواقعضنيحتوقالاوسطالشرق

النظمأعرقعنفضسلاالسجلات،وأقدمالكتابة،استنبطتالتى
المدنياتصدتوأنشأتالتىهىوسلىاةاالشرقاموأقوالس@يأسية.

.

بخهوتحاروتفاوضتوتاجرتوالحيثية،والأشوريةوالبابليةالمصرية

المجلاد.قبلالثانيةالألفأثخاءالشاسعةالمنطقةهذهفىبينهافيما

والسوريون،نيونوالروماوالفرس،نيوننااليوفعلذلكارضوعلى

لئئهو2وهؤلاءطابعوظلالمتأخرة.القرونلىوالمسلمون،والمسيحيون

مختلفة.اشكالفىالمنطقة،حاضرفىمطبوعاجميعا

2فىالأممعصبةضقدتهاالتىالخاصةالجلسةوفي 7لم@91سنةمايو6

منكثيرالىالتركىالجلسةرئيسأشاو
هذا

السالفهالقد@ماقاريخ

عندمارمزية،اشارة
أقدمانقالحيثالعصبة،فىعضوابمصررحب

عقدتالتىهىالعالمفىسياسيةساهدة
بين

والحيثبننالمصريينقدماء

المهنصهخطبذلكأعقبثمالأقدمين.أسلافهمالأتزاكيمدهمالذين

العلاقاتقديمالىمن@كلفأشارواليونان،وايرانالعراقممثلىمن

الخاصةالجلسةهذهوكانالمصرية.بالمدنيةب@ردههدنيةتربلىالتى

مجموضةمندولةخمسينعنمندوبونحضرهأاذ@،كذلكرمزية
0

الدوله

عثرمنهأا،عضووخمسونثمانيةوقتذاكوعددهمالعصبة،فىالأعضاء

توسع@ماأقصىكانتالجلسةهذهأناأئالأوسط،الشرقمندول

العصبة.اليه

1 1



الشرقبداوالحضاريةوالدينيةالجغراقيةالوحدةداما@وبرغم

داوا-،عهدعلىالفارسيةفالامبراطوريةسياسيا،خ@داالأوسط

سليمانبعدالعثماثيةوالاه@براطوريةوالعباسية.،الأصربةوالخلافتان

معظمحكمهنهاوكلالمثرق،نحوفتوحهفىاتجهمنهاكلالقانونى،
هذه

مننطيينوالبيزف@بنوالووماالمقدونىاسكندراتجاهكانوكذاالمنطقة.

علىالس@يطرةاوالنربالشرقتناوبوبذاالشرق،نحوالأوربىالغرب

الحديثةالعصورفىالأوس@الشرقتاريخأنغير"الأوسطالشرق

مننأبع
منالمتأخرونخلقهاالتىالسياسيةالوحدةتفكك

ولئلث2

ويرجعالعثمانج@ون،الأترالثوهصالفاتح@ين،
جعيرفيماالتفكلاهذا

الغرب،فىنضأتكلهاوهذهوالددرلية،ليةوالامبرياميةالقوىقوالى

المشكلةلسكانهفكونتالأاوسلى،المثرقنحوروحهاوامتدت

ا@قرنأوائلمنذأىنى،القانوسليمانصدأواخرمنذتركيا

البقاعجميعالميلادى،عشرالثامنالقرنمنتصفأالىعش@رالس@ادس
لرجزشبهوجشوبمراكش،ماعداالأوسلى،الشرقفىالداخلة

ة

ى،الميلا@عشرالتاسحالقرنأثناءو@وأفغانستان.وايران،العرب

خلالوفىمصر.بريطانيااحتلتكماوتونس،الجنرافرنسااحتلت

ا@أعقابوفىافرب.طرابلسايطاليااحتلتالعش@ربنالقرن
رب

المملكةالانوهماونجد،الحجازباستقلالالاعترافتم.الأولىالعالمية

كماالسعودية،الحربية
فلسطينأهاواليمن.مصرباستقلالالاعترافتم

عصبةاشدابتحتكلهافصارتوالعراق،اولبنانوسورياوالأردن

1سنةالانتدابمنالعراقتحررتثمالأمم. كلواستقلتم،932

الأردناستقلتكماالثانيةءالعالميةالحربخلالولبنانسوويامن

عنونتجانتهائها.ببدواسرائيل
مقمصرةأضحتتركيا.أبىكلهذلك

فىستان@و@أرمينيةمعينةوأجزاءالأناضولجزيرةشبهعلى

فىأتو@استانبول.حولأوربامنصغيرةبقعةعنفضلاآسيا،

أتاتورك.كمالعبقريةبفضلحديثةوطنيةجمهوريةتركيا

3؟1الأوصطالث@رقم-8



قيةالمنرالممسألةباسنمالأووبئالتاريغفىالمعروفةادثالجواوهذه"

شوالحوادثهذهوتخللبمالعثمانية-للدولةتصفيةجمموىتكن:لم

قخللهاكماافي،-وايروتركيأولبنانوسوريةالعربوبلادمضز،فىالقومي@ة

الخإرجيةوؤاراتدوائرفىدائبديبلوماسىونشاوولية،امبرياخصصومات

عددنكنفضلاوؤبية.،إ.إبئ
ا@ممتألةهذهأنذلكالىيضافالح@روب.من

وتطلبالكبرى،الأوربيةالدولبينالمشاكلمشكلةأضمحتالشرقية

هذاوعليالاخر.بعضهانحوبعضهاالدولطهذهصداقةتهاحل

-

تىجالامبريالية،الأوربيةالشياسةدانالأوسلى@أبشزقأضحنئ

بذاوالمشاكل،.هذهالاممؤرنمت.عصبةالأولئالعالميةلحربا.انتهنت.اذا
الدوليةيصفةألمشاكلهذةاتصفت

@

الحربألمهاءبعدلمبذاتهاالمشاكلالمتحدةالأممهيئةتؤلتثم

ازذادالدوليةالدوائرفىالأوسطالشرقتموذأنغيرنية.الثاالعالمية

حينفعلىالأولى،.العالمية-الحربأأواخروالاضطراد.منذالوضنؤحفى-

الر@هةهذه-@الوحيذ@انالمستقلتانلدولتانا-هماوايرانتركيانتكا

فىعفنوي@ةذواتعشراالأوسلىالشرقدولأضحتالأزضن،من

لمتحدةا.الأممهيئةوفىالأمم.عضبة

@

ضاوتحتىالدولفذهازدادت

ذولست.الأحيانبعضالهيئةهذهفىوتؤيدها.@دولةجمش@راثنتى
"

دؤلةفنعشرينعنفضملاسطى،الوأفريقيادولمنودولتانأسيوية،
"

ذاتتصبحأنتستطيعالدولمنالمجموعةوهذهاللإتينية.أمريكا

الأممضةفىالمحامالمجلسأ@ساءثلثيتؤلفلأنهافعال،قموذ

سا،الجغرافىووضعهتاريفالىترتكزالأوسلىالشرق

اليهااجتذبمتالتىاالمدنياتأقدمومصدرالعظمى،للإياناتمنبع+فهو

سلىالأوالشرقلتاريخوترجعالأمم.جميعمنوالحجاجالأثرييبن

القاثونية،التعاريفأوالاقتصادية.بالمقاييسللتقديرتخضعلاقيم

الثىهىبقوتهاي@عترفأنالامبريالىالغربيريدلاالتىالقيموهذه
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مالبرا@والاقتصاديةالقانونية@المطالببينصعباإلتوفيقلجت

احترامهاتعنمحيصلاالتىالقوفية
"

الشرقانثم.الأوسملى.ابشرقفى

ىويحتوعظيمين،بحرينيينويربطقاراتثلاثبينيصلالأوسلى

كذلكفهوولذاوافر.نفطعلى
فضلأالاستراتيجيين،موضع

هالأموال-رءوسوأصحابالامبريال@بنعن

ىسسوالعالمقالسياسىالوضعفىالأوسلىالشرقيشبهوليس

واقليمالاكاريبى،البجراقليموهماالأرض،بناطقمنأخريينمن@تبز!
المناطقهذهبين.الشبهووجوهآسيا.شرقىوجنوبالجنوبيةالصينبحر

يسالسوماةوهى@ضيق،مائىطريقفيهيمربمنهاكلاأنالثلاث

منكلاوانمالقا،ومضيقبناما،وقناة
ا@يعوزهالمناطقهذه

م

الحديثة.والحربما@فىالتصنيعيغذيأنااللذانوالحديد

منطقةكلوكانت
من

@دسه،اهبراطوريةهنجزءاالمناطقهذه

كماالصينية،نشويةوالمانيةوالاسبانيةالعثماالاهبراطووياتوهى

ئتجو"هامة.استوائيةومنتجاتتمطيةترسبباتعلىمنهاكلاحتوى

عن
منطقةأي@ةأنكلهذلك

من
ماتللخضودسرحاغدتالمحماطقهذه.

طتتورالأخيرةالثلاثةالقرونضلالففىى.الكبر.الدولبينالسياسية

وبئالمتحدةوالولإياتومولان@داوفرنسانياوبريطاأسبانيا

المتحدةالولايات-استطاعتثمالكاريبى.البحرمنطقةأجلمنمتكررة

ويورتريكوبناماماةعلى@وسيادتهابمالجغرافىقربهابفضل
"

روجز

أنمريكية،الأ.لالدشجميععلىالسارىمنرومبدأوبحاكمالعذراء،

هذهتحدتألمانيالكنالعشرين.القرنضلالالمنطقةهذهعلىتسيطر

نية.والثاالأولىالعالميتينالحربينخلالاصاتهابغوالسيطرة
@"

وجنوبالجنوبىالصينبحرإقليمأما

"

فيهفتؤوظتآسياشرق

ؤالولاياتنيا@وأس!أوفرئ@نياوبريطاوهولانداوالبرتغالالصين

كنج-،وهؤنجسنغافورةعلىسيطرتهابفضلنيابريطااستطاعتثمالمتحدة،
معوبصعاونها

يطرت@أنالفيلبين،بجزائرماثيلافىالمتحدةالولإياث@
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هذهالمحمابانتجدتثمالعشرين.القرنفىالمنطقةهذهعلىكذلكهى

الثانية.العالميةالحربأثناءتحديهافىونجحتالبريطانية،إلسيطرة

العشربناقوناهذامنتصففىالباردةالحرباستفحلت1وعندما

المنطقة.هذهفىالقديمالمحدىلواءتحملالشيوعيةالصينضحت2

نسافرووبراطانياوووسياتربهبااشتركثالأوسلىالشرقوفى

خلالعديدةاهنازعاتفىالمتحدةوالولإيأتوالنمساوألمانياوايطاليا

فىفكانعشر،التاسعلقرنا@
الحربيةالقواعدصاحبةبريطانياوسع

افارسىوالخليجوالسويسوقبرصوعدنومالطةطازقبلجفى

حصرتكماروسيا،ضدتركياآزرتبأنكله،الموقفعكلىتجمنأن

انتفجتهاالتىالسياسةأدتثمالأسود.البحرفىالروسىالأسمطول

وقأييدنية،العثماتركيما.فضعااا.الىا.لأولىالمالميةالحزبفىبريطانيا

علىوالعراق.وفلسطينمصرفىأقدامهاوترسيخالأتراك،ضدالعرب

العالميةالحربفىالشامخةالسيطزةهذهتحدتالألممانيةالقواتأدق

حركةعنفضلاوروسيا،ليبيافىجبارةكماشيةبجركةالثانية

نكلهأبذلكالمانياوهدفتتركيا.طر@عكنألمانياأزمعتهااندفاعية

والخليجالسويسقناةوالىوالموصل،القوقازتمطالىجيؤشمهاتصمل
تزهق،كادتحتىدىا@هذاصمامدتبريطانيالبهنالفاربسى..

مصاتشركأنالحربمنياقوىمنهاكةخرجتأنبعدواضطرت

مياتالقودتصالتىالمطالبومعالجةالمنطقةهصائرفىالمتحدةالولايات

والعربيةنية،اوالايرالتركيةمياتالقووهىتحقيقها،علىالثائرةالمحلية

سياسيةكتلةالعربيةالبلاداأضحتأنذلمكنجتائجمنوكاننية.@والصمهيو

العربي@ة.الدولجامعةهى

الشرقأؤمعالتىوالاجتماعيةالمبمياسيةالأهدافأنالمغروف@

التزلاوهىال،الأحوبت@غيرتغيرتالقوميةنهضمتههنذتحقيقهاالأوسلى@

الشرقيعنيهماانبلالبهمال،ن@حووتطورتغيرفىالحاضرالعمرحتى

التكهنأوتعريفهيمكنلاوالتطوراتالتغيراتمنالمستقبلفى
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نأخذأن@بالمستقبلهذاعلىنحكمأنولأكلبها..
الاعتباربعين

ناصة،منالأوسلىالش@رقنىوالديقالقوميةقوى
ناحةومن

الكتلتينتناحرعنينتجسوفعمافضلاالغربية،الامبرياليةقوىأخرى

المتحدةالأممهيئةداخلاردةا@الحربفىوالسوفييتيةالديمقراطية

رج@.خاو

الصعوبةمنكبيرةدرقيعلييكونبالمستقبلالتنبؤأنغير

ةدرا@وبرغموالعالمية،المحليةالسياسيةالقوىحقيقةمعرفةبرغم

يقيسكماليسمناالأمرأنذلكبعض.علىبعضهاوقعتصورعلى

نتقديربعض،فىبعضهاوالقمراكبالكووتجاوبالشمستأثيراءلفلاكى

السياسيةالقوىفىجمدثالذىانماالمقبلة.منازلهاسيرها@تعيين

ريؤيدهاالتىالديناميةبالإفنكارالعصوومنعصركلفىتنأثرأنها
ى3

الاتنقاءوبطريقةحام،
بع@صيصبح

كماالسائد،هوالأفكارهذه

تجديلارأيهميبدلرنافاسلأن،الأهمية،قليلالاخرالبعضيصبح

هذاوعلئوابهاما.غموضاأشدبالمستقبلالتنبؤيصبنيولذاغامض!،

اقبىىفيهاتسيرالتىالاتجاهاتاعتباربيننجمعأنعلينابتحتم

عننجضلاالمستقبل،نىرغباتناواعتبارليا،حا@إلكائنة
ضعتوالتىخططنا

سإكنحيا،تنظيمامنظماالما@أصبحوكلماالرغبات.هذهلتحقيق

بهلما
السياسةتصبح

"

عنالتاتجةالمختلفةالخطلىلتحقيقجهوداالعا-لمية

فسألولذا"العالمية.السياسةفىالمتناحرةالقوىنتيجةلاالتنظيم،ذلك

سياسةعليهتنطوىالذىماوسلى:الأ،الشرقبمستقبلال@تكهنأردنااذا

ابالمجصالمنطقةءهذهبشأنالميثاقفىعنهاالمعبرالمتحدةالأممهيئة

اذاالعاملمىالرأىأنهو
الأممهيئة.ميثاقوراءمنظمةتعبئةضبىء

والدهار،الخرابلمنعخطط@والحربسةالسيارجالوضعواذاإلمتحدة،

بالشرقيؤدىسوفمستمراتقدمافانللضعيف،القوىاستغلالوكببئ

لمحه.أهدا-تحفيقألىالأؤسط
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الرأىواتجاهابتالسياسية،اقوىتحليلهناعليتايتعيقؤلفذأ

هيئةوسياسةالدؤليةوالمؤسساتالعام،العالمى
@

المتحدة.الأمم

السياسيةالقوىا-

تصدرشالتىهىالأوسطالشرقمصيرفىتأثيراالقوىعثشا

كتلةوالغربية،الىديرقراطياتكتلةوهماالمتخاصمتين،الكتلتين

قاعدةعلىالديموقزاطياتسياسةوتقومالسوفيتية..الدكناتوريات

نسبان،كالأساسيةالحرياتلةوكفاوالوطنبة،.القوميةنىبالأماالاعتراف

كما@مكان،كلفى
تقررهماوالزامالدولىالتنظيمسياسمةعلىوم

اوالإصلاح.والأمنالعامالسلماستتبابفىرغبةألدولية،التنظيمات
جميعاالأممتكتيلالىتصبوأنهافيبدوالسوفيتىالاتحادسياسةأما

وذلكروسيا،فىالكرملينلجهيسيطرالذىاالكومنترنبواس@طة

اجالا@والصناعةفىالانجنماعى،؟البناءفىانقلابيةثورةلاحداث
عنالنظربغضوالاستهلاك،

كانت..ماكائنةالفرديةالمنفعة0

معتنسجملاالتىالمحليةوالأغراضالوسائلأنه@لاشكومما

اجدةولأيةالمحاجلالتأثيرتجعل+سوفإتخاصمتيناالكتلتينهاتين

احدىتحرزأنفربئعلىوهذاصعبا،شيئاالأوس@الشرقفىبنهما

عوفولذااووولى.التنافسحلبةفىقاماانتصاراالمتخاصمتينالكتلتين

بسيرطويلازشمامتأثراالأوسطالشرقمستقبليظل
ا@

رب

لبأا

اكجابىموممهلاتخاذولا@أقلالأوسلىالشرقبلادنتكا

الرغبةموقف.قبولهامنومناهجهماالمتخاضمتينالكتلتيناحدىمنمعين.

ا@منازعاتمننوعأىفىالتورع@،تحاشىئ
نظراالباردة،رب

مابدولةالأوسلىالشرقفىالدولبعضيربلىلما
ى،النهبزالدولمن

الكبرئالدولهذهاحدىتستطيعهالذىالتهديدأوالاغراءبسببأو
بخاؤبالىانضمتتركياأنذلكعلىالأمثلةمنالعاجل.المستقبلفى
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انتها?قبيلا@الحيادعلىبقيتثمم@الأولىالعالميةالحربفىألمانجبا.

نشوبعشمبةوفرئسافيالبريطاصداقتهاأكدتثمنية،الثاالعالميةالحرب

1
0

منالشمالىالقمممعنلهاالتنازلمقابلوذلائهالمحور،ضدالي@

ذابألانت@
"

وبحدووسيا.منخشيتهاأجلومنسوريا،فىنسىالفر

1اقواحتلتأن 9سنةروسيامنكبيراجزءاالألمانيةت0 4 عقدتا1

نحوواضحاميللاقميلأخذتلكنها@تجارية،معماهدةالمانيامعقربهيا

ضدوشيكاالنصر-.أصحى-عضعدمااليها،انصمتحتىالمتحدةالأصمم..

متهااوفى@تركيافعاضدتالمتحدةالولايماتأماالمحورية.رلدول

انفسصتوبذاالتركية،الأراضىضدوأهدافهاالسوفيتيةللسياسة

الاطلنطى.شمإلمعاهدةمنظمةاليواليونانتركيا

وايرانالعربيةعر@بلادنيةالثاالبانيةلحربا.وفىأثناء-
"

ليةالامبريامن

والايطايخة،الألمانيةالامبرياليةمنقعرفمالموالفرثسية.اليريطان@ية

إلاستعمار،مساوئءاظهارفىالمحوردولفىالاذاعةيحطالتوأهينت

ضاودتالحبراقوؤراءرئيسالكيلاثىعالىورشيدالقدشمفتىن2بهما

يبهلو-
الننخلصقىأملاالمحوردولالىالتقربحاولوااي@رانشاه

من
التئالسريعةالعسكريةالتدابيرلكنالاستعمار.وبقاتمختلف

لما@برإدفى.المحورحركاتعلىقضتروسيابمساعدةنيا@بريطااتخذتها

سوريةئالفيشىالفرذمىالحكمأخرىء@لىسريعةتدابيرقضتبهما

نجاحغلىساعدوهماولبنان.
ولبنانسوويابرمطانيائبهقامتما

اوحصلوالأولى،العالميةالحربفىالحلفاءالىانضمواالذينالعربن2

الحربفىنيابريطانبجاالىمالوااوقتذاكالبلادهمالأستقلالمنشىءعلى

افلاعترباالعربضاءأولئكستراعلىنيةيطالبراسةلسيااوعملتنية.الثالعالميةا

افهاءعلىوبالعزمالعربيةوبالجامعةلبنان،ا؟سوريامنكلدباستقلال

والمملاكةولبنانسورياأصبحتثمفلسطين.منوالخروجالاتنداب

دة،المتصالأممهيئةفىأصليينأعضاءالسعوديةالعربية

أنومعسيادة،ذاتمسنقلةدولةبممرالاعترافتما936سنةوفى



تكونأنورضيتنهبئ،الثاالعالميةالحربفىبريطانيانبطالىظلتمصر

الأوسط،الشرقفىالقواتمنوغيرهاالبريطانيةللقواتالرئيسىالمعقل

رسميأالحربتدخللمنهافالا،@للحربمسرحاأرضهاصارتبل

1سنةحتىالموريةالدولضد 9 أصليأعفسرامصرأصبحتثم4،5

اختلفتولكنهاالمتحدة،الأممهيئةئ
معاهدةتفنمميرحولبريطانياهع

1سنة العر@ث@،عنفاروقالملكنزولالىالداخليةالهاحو2وأدت93،6

1سنةنجيبهحمداللواءيرأسهاجمهوريةحكومةوتأسيس 953.

هىالتىمصرفظتوط
3

الزعامهمننوععلىالعربيةالدولقوى

بين
هيئةفىالدولهذه

@

المتحدة.الامم

نيجيةاسترأ"أصاتتكشفتومراكشوالجزائرنسوتوليبياوفى
1سثةفريقيا،يىلثممالاحتلالمبعدللحلفاء 9 البلادهذهكانثولما.43

الذاتى،الحكممنالضئيلالقليلالافيهليساستعمارىلحكمضمعةظ
وساثرمصرالىيالضاسالسياسية،الهالأصمتيقظةتكفىلمفانها

الايطاليةالسياسةعنراضينيكونوالمليبياعربأنجمبرالعربية.البلإد

اكثيراضطرتالتى
الايطأليينللمستوطنينالمجاللافساحالهجرة،الىمنهم

ايطاليأوتمضتالحرب،انتهتفلماالثانية،العالميةالحربنشوبفل!

منيدهأ
ا

1حتىأمرهافىالاكبرىالدولتناقشتلمليبيا 9 وجعالتها4،9

مستقلةدولةليبياأصبحتثمسنتين.مدةالمتحدةالأمملوصايةضعةظ

1سنة والجزأئرتونسأماالخدة.الأممهيئةتدخللمولكثها95،1
بلادثاوت@ثمعديدة،سنينفرنسابحمايةمنهاكلفارتب@ومرأكش،

منالعشري@ناتفىالمراكشيةالريف
فرنساضدالعشربنالقرنهذا

وهذاأفريقيا،شمالأهميةوضحتنيةالثاالعالميةالحربوفىوأسبأنيا.

مصرئالقويةشأنازديادذلكأعقبثمفرنسا.سقطتحينعلى

أفريقيأشمالبلادأقلوهىليبيا،واستقلتالعربية،البلادوسائر
والاستقلالالذاتىالحبمورةبضراكشومرائروالجزذستوفتنادتتقدما،

معالمنازعاتاوثاوتفرنسا،عن
الدولهوبذلتم@الفرنسيةالسلطات

2 أ0



هذهقضيةلمحرضجهوداالمتحدةالأممهيئةفى.الأعضاءالعربية

1عامالمتحدةالأمممجلسعلىالبلاد 9 5 3

التزلاوهىأهمية،ذاثقوةعموماالأوسملىالشرقفىوالقومية

القومياتسائرطريقالأوسلىالشرقفىةالقو@وانتهجتازدياد.فى

والجماعاتالأدبيةالجمعياتيتشكيلبدأتاذالحديث،التارفيفى

العثصانى،التركىالتعسفواظهارالعربى،الماضىأمجادلاحياءالسياسية

الجمعياتهذهبتشريدنيةالعثماالتركيةالسلطاتامالى@ذلكوأدى

مصروصارتمصر،الىمعظمهافلجأالسياسية،والجصاعاتالأدلمجه

انمراحلوفىالعربية.القوميةلترويجالمطبوعاتوطبعللدعايةمركزا

التبشيروسبلةوهيئاتالمسيحيهالمؤسساتبعضنتكاالحركةلهذهولىال@
-

بلادالىوالأمريكىالأوربىالغربمنالقوميةالبذورنقلوسائلمن

بيةالعرالبلادأهلهنوالمسيحيونالمسمملمونقامثمإلاوسلى،الشرق

يعودأمرالدينيةالعقيدةأنإعلنوازعماءهملأنجنب،الىجنباللعمل

الفرد.وجدانالن

التريخهالامبرياليةأنالعربيةالقوميةتغذيةعلىساعدومما
نسا-فرويخابريطاالأوربية-الامبريالمحةوكذلكنجه،الفثما

ةالعر@البلادانتهزتولهذاالعرب.أمانىمعارضهفىجهد!تأللم

م@ذسيةالفرنيةالبريطادلوصباورحبتالأولى،العالميةالحربخلالالفرصة

تلكفىالعربتف@جماتأنغيرالعثمانية.تركياعناتمصالهاوأعلنت

بينوالاختلاف؟منها،كلعليهحصلالذىالاستق@لالون@سصالحرب،

الحركأالىالعربيةالقوميةحفزذلككلنية،والصهيونساوفرنيابريطا
با@صوبدايةالأولىالعالميةالحربنهايةبينالواقعةالمدةثتاء2

علىاستولىماالحركةهذهاؤديادعلىساعدومماالثانية.العألمية

الضعفمنوالايطاليةنيةوالألمادالفرنسيةنيةالبريطاالامبراطوويات

@قاومةكلهالأوربىالغربوانشغالنية،الثاالعالميةالحربننيجة

المجربفشلذلكالىصافالروسية،هوالامبريا@الشيوعية

1 2
0



الشعوببتاريخالمحارفينالعربهنزعماءوتجاماسرائيل،ضد

المتحدة.الأممهيئةفىالعربالسياسيينويقظةالماضية،وطاقاتهاالعربية

منهجهالكنخاص،وأدبومنظماتزعماءاليومالعربيةوللقومية

أمةخلقتستهدفهىفهلالوضوح.تمامواضحغيرلايزال
تجمع

أوالاطلنطى/المحيلىشاطىءالىايرانأطرافمنالمحربجميعبين

أمة
أمةأوفقلى،الأسيولبنالعربتضم

الشمالمحةالبلادعربمن

تحققماوهومستقلة،عربيةدولعدةخلقتستهدفأنهاأوفقلى.

بيةالعرالقويةتستطيعأنمثلاالمحتملغيرمنلمجدوأنهغيرأكثرهأ

للدخلأنيمكنلاذلكني@وحدهم،آسياعربمنواحدةأمةخلق

بينالفروقوتقليلالأمية،وزوالالمواصلاتتحمسينقبلالحسبانف@

انثماحل.والسواضروالحوالمدنفىالمستقربنوالعربالباديةالعرب

والمملكةومصرواليمنالسعوديةالعربيةاوالمملكةولبنانوسمورياالعراق

الدولتينعداوجميعهامستقلة،عربيةدولالانوليبياهىنيةالأرثىالهاشمية

أعضاءكلهاالدولهمذهانثمالمتحدة.الأممهيئةفىأعضاءالأخيرتين

عليهأشرفتالذىالانتدابثظامكانواذاالعربية،الدولمعةفىط

لعربالاستقلالالىالامبرياليةالسميطرةمنانتقاليةمرحلةالأممضصبة

المتحدةالأمم@يئةعليهتشرفالذىالوصالنهنظاميقومفهلآسيا،

الشمالية؟أفريقيالعربالاستق@لالنحواتتفالىبدور

خلقاقومىالشعورأننجدالعربيةالدولجيرانالىنظرناواذا

رالشعوأنولاشكوأفغانستان،وايرانتركيافىمستقلةدولا

منكلفىالقومى
كفيلةالقوةوهذهه@ائلة،ديناميةقوةالدولهذه

شاقأنغيرالمستقبل.فىاستقلالهالهيخحرضخطرأىبمقاومة

وأفغانستانوالمحراقوايرانتركياها@انضصتالذىأبادسعد

7سنة
ي

1سنتىوغيرهانيابريطاالتى@دتهاالعربيةوالمعاهدات@91، 936

يم@91و@
كانتواليمنوالعراقالسعودلةالعرسةوالمملكةمصرمع

ذلائهوفىاتحادية،تكويخاتالىمنهاواحدةتهدفولملفات،محاكلها

1 2



منالىالدافعبعضانثمالجغرافى.تماسكهاانعدامعلىبرلإلة

العالمىالسيا@مىالنظامأخذالذىالخطرعنعبارةكانالمغافداته.ه@

يضافالحبشة.علىموسولينىباستيلاءالأوسلىالشرقفىلهلتعر@

1سفتكونمتالتىالعربيةالدول.ةجا@أنذلكالى 9 4 5

1سنةالدولهذهبينانعقدالذىالجماعىالضمانوميثاق 9 5 يبتعى0

الخلافاتلاكن8العرببينالاتحادىالنظاممنلشىءيمهدتماسكايجاد

الهدفهذابدرغامكانعدىتدللاالأعضاءالدولطبعضبيندةالموص

ومعقريب،زمقفى
فىالقوميةأنالتأكيدوجهعلىفالمعروفكلههذا

طريقعن.الدوليةالسياسةفىهامبدورتقومسوفالأوس@إلشرق

قوميتها.تحقيقنحوتسيرالدول!هذ،دا@هماالعربية،لطالدفي

بش@.تموذهاالىحكوماتهاتدفعسياسيةقوةفهىالامبرياليةأما

ةالسيطروتنميةالرأى،حريةعلىالنكيربتشديدوالاقتصادى،السياسى

تنشأوممتلكاتها.وغيرممتلكاقها،فىالموجودةالاقتصاديةالمواودعلى

وقدالغيرا،:علىالسيطرةالىالفزديدفعبشرىدافععنألامبريالية.

علىالمبنيةالحكوماتالىالأزمان.بعضكقالامبرياليةعدوىبرت

العإوىدوجةأنغيرالجنسى.أوالطبقىأوالشخصىالتفوقنظريات
وبحسبالحكوهات،باختلافاختلفت

تا
وربماأخرى،دونحكرمةريخ

نتيجةتكونووبماالدول،مندولةفىللقوميةهتممةالامبرياليةتكون

من

ندفاجهباالفردلنفسه،تعريفأساسعلىتقومذاتها"فىالقوميةأن

أحؤالهملتنظيمويسعونعقليا،يتشابهونالذينالأفرادمنمجموعةئ
يتسعالأقاليممناقليمفى.

الحكممندرج@اليةعلىللحصولكافيا،اتساعا
القؤبيةالحركاتمنحركةنشأتفاذاوالحضارى-السياسىالذإتى

لةالذوهذهفىالامبرياليةنهضتكبيرة،دولةدمتلاكاتىاحكفى

اهذهاومةمقاالىالكببرة

حتىؤنظامها،تكوينهاعلىللمحافظةالحركة،

أء،@المتسلطةالامبرياليةمنالتخلصفىالقوميةالحركةنجحتاذا

1يبم



تخكمتزاللاالتىالامبرياليةهذهأماملوجهوجهاعادةقظلفانها
ومنالباقية.ممتلكاتهافى

ميةالقوالحركةذاتالأمةتاكتمىلاذلككلي

الذىبالخطرمتأثرةتظلبلإلاستقلال،منعليهحصلتبماالناج@

منحدودهابعضيهدد
وبعدمغيرهم،أواقدماءالامبريالبنناصة

الدولةتسعىولذا@كثرت@أونها،سكاقلةأو/الاقتصاديةاودهاموكفاية

االجديدةالقومية
تنمقلالشاكلةهذهوعلىمجاورة،مناطقاخضاع

هذهالىتؤدىلاصحتهاعلىالفروضهذهأنغيرالامبريالية.الى

فبلغالناجحةالقوميةالحركةذاتالأمةبلضتاذاالادائماالنتيجة
كذلك.والحضارية@والاقتصاديةالحربيةالقوةفىالاهبرياليين

انثم

المنظماتمجهوداتبفضلعادةتنشأبالاستقلالدالع@الخديثةالأمم

سبيلجهودئمنتبذلمابفضلالسياسىنضجهاوتبلغالدو.لية،

أوهيئتهفىوالثقافى،والاقتصادىالسياسىالاشتراكبأنالمعرفة
سع

تدفعهالذىالثمنهووآفاقها،الواحدةالأمةحدودمنوآفاقاحدودا

هة2كل
حضاوتهاتكوينفىالحريةلقاءالصغيرة،قبلالكبيرةالأمممن

ومنسكانها.ومستقبلومؤسساتها
هذا

حركةأيةبلوغأنيتضح

ا.لقياس.غيروعلىنادراالايكونلاالامبزياليةميلغقوهية

ومع
هذا

الآهمصأةفىالمتعاقبةالمراحليئحلىأنالباحثيستظيع
الامبرياليةومرحلةم@القومىالاستقلالمرحلةوهىالضعميم،و@على

الأغلبعلىهىالأوسلىالشرقفأممالدولى.التعاونومرحلةالقوهية،
منمرحلةأولفى

يخة،الثاالمرحلةفىالمسوفياتيةوالأممالمراحل،هذه

ضمالحلفأممأنعلىالثالثة.المرحلةفىالأطلنطىشمالحلفوأمم

التىللعلاقاتبالنسبةالقوهية،الامبرياليةمرحلةاجتازتالأطلنطى
و@يدالدولى،اونا@أجلمنالآنتعملوهىببعض،بعضهاتربط
التعاونقاعدةعلىعلاقاتهاتنظمأن

الناشئة.الشرققومياتمع

أجلهنكفاحهافىتجابهلمالأوسلىالشرقشعوبفانهذاوعلى
نساوفربرمطانياوامبرياليهالعثمانيينامبراطوريةالوطئىالاسثقلال
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واهتماماروسية،امبرياليةالانتجابهانهابلفقط،نياوألماوايطاليا

لةدولكلالامبرياليةالمصالحنتوكاالمتخدة.الولاياتناحيةمنمتزاي@دا

من
الأهميةأدركتجميعهاأنهاغيرمختلفة،الأوسلىفىالشرقلهذه

كتدر2كماوالبحر،فىالبرالأوسطالشرقلطرقوالتجاويةالاستراتيجية

وبالنظرالمنطقة.تلكفىدةالموصالنف@موأردأهميةالأخيرةالسنينفى

د،ا@إلىبالمرورولاهتمامهاالبحرية،قوتهاعلىنيابريطالاعتماد

منأعظمالمنطقةهذهفىمصلحتهافان
مصلحة

ى،الأخرالدولجميع

البحرموانئهائخناقةالتركيةالمضايقتمسكالتىروسيابأنالعممع

ووسياأنذلكالىيضافتمسها.بالأهميةهصلحتهاتاكونتكادالاسود

فىالآرثوذكسيينللمسيحيينالحامى4دووتمسهااضطلعتالقيصرية

الحكوسةعنهاتخلتمصلحةوهذهوسوويا-وتركياالبلقانبلاد

اكبيرعدداضمتبريطانياامبرياليةلأنوبالنظرالسوفياتية.
السكانمن

منهاتقليدية،صداقةالأوسلىالشرقصمملمىنيابريطاصادقتالمسلمين،

الحامىدوروهوالتناقض،يشوبهبدوواضطلعتالانتدابترلتعندما

سئة8981لدمشقالقيصرزيارةبعدنياألماوحاولتفلسطين.قىللي@ود

فرشاأنكماللمسلمين،الأولالصديىدووبريطأنيائمحلتحل2ق

رايطالياالصيليببين،أ@امالىتصلحتىالوواءالىتعودالتىبتقاليدها

اولتحاالأولى،العالميةالحربمنذبالفاتيكانوثيقااتصالااتصلتالتى

غمبرالشرق،فىللكاثوليكيينالحامىبدووالاضطلاعمنهماكل
منيكلترقبواليوممنهما.كللحاكمالخاضعالكبيرالمسلميندع@

التىالديموقراطيةوالدولطهوساكو،تنفودهاالتىالسوفياتيةالدولط

وسلى.ال@الشرقمنطقةئالكتلتينمناوراتواشنجطنتقؤدفا

النظربصرفالأوسلى،الشرقفىكبيرةقوهالدينيةالمصلحةوتعد

دواليهووالنصاوىالمسلمينلأنذلكالقومي@ةءبالامبرياليةارتباطهاعن

مجموعيقوهم
سكاننصف

ا

المدئلىالمقدسةشطره@وصيولونالعالم

واجلالوقدسيةلمتاريخيةهميةيذاتأماكنباعتبارهاوالجاؤ،فلسطينفى

لنفشهاتحصللكىالدينيةالمنظماتبعضوجهدتالجأج.اليها@ج



المستؤطنينومستعمراتالحجاجمنلنيالمناطق،هذهعلىالسيطرةبملى

يناؤعولمالمقدسة.والأماكق
الحجازمدينتىعلىالمسملمينسيطرةأحد

حتىوسلمعليهالنهصلىمحمدأياممنذوالمدينة-مكةالمقدستين-

سنةأربعمائةخلالاعالنزواجتدمإلان.
المسيحبننبينسطىالووالعصومن

أهاتحته.طائكلانزاعاكانلكنهالمقدسة،الأواضىعلىوالمسلمين.

منبالقربالسبى،أياممنذافابتطواليهود
موقعفىالكائنالمبكىحائط

البقعةهذهعلىل@السيطرةعودةأجلمنالقدس،فىلبنليفانهصاكل

المقدسة،
معظمشويفئالحديثمونالصهيونجونونجح

الساسة

اكثبرانحتىفلسطين،فىاليهودىالشعببحقوالأفريكيينوربجين.،الأا

علىسيطرتهم.فرضعلىىينطبيبأنهالحقهذاافسرو.الصهيونبينمن
انتقلتثمالميملادى.السابعالقرنيمنذفيهاالقعلىالخقأصحابالمسلمين،0

هىوالممسيحية،بري@طانياالىالمسلمةتركيامن-فلسطينعلىالسنيطرة

الجانبينمنلكلالأصدقاءمنيكفىماامبراطوريتهافىيوجدالتى

لةالدوسيطرةعلىفلسطينجملىالانتدابوينصسياستها.عبىإلمتأثير

مجلسىعليهايصادقلجمنةتشكيلوعبىالمقدسة،+الأماكنعلى.المثتدبة.

هعتتشكل،لماللجنةهذهنا@غيرالطرفين-خقوقلتعيينالأكنم-جمص@بة
إن

الادعاءإبتعنتقريراقدممتالمجلسذلكعلىتشبهيلهاصادقخاضةلجنة

لةالمبذوالبريطانيةالمجهودتكنولمالمبكى@9291.بحائلىالخاصة

بالنسبةالمتعارضةوالمسلمينوالمسميحييناليهودمطالب-بينللتوفيبئ

منجهةأيةترتضيهاالمقدسةالإراضىعلىالنهائيةللسيطرة
الجهات،هذه

التئدليومىفا-وجمعيةالأكبر،القدسومفتىفلسطين،لىالغربيةفاللجنة.
.

يركو@طرالعالمى،نىالصهيووالمؤتمرلمفلسطينفىليهردشأن.اةتنظم
كلهمكانو!فلسطين-فىالمبم@يحيينوالمستعمرينالقدس،فياللاتينا

ء.+فلسطين.،دالبريطانيةأ@لإدارةينتقدوفي

أوزارهانيةالثاالعالميةالخربوضصتانيعدنب@الصيمطلبىا.أد@ثم
حديثاالمؤسسةالعربيةلالدشجامعةومقاومةلهم،مستقلةدولةبتأسيس
الأممهيئةعلىالقضيةعرضوالىشديدتوترحصولالىالطلب،لذلك
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9سنةفىالعاممجلسهاوتوصيةالمتحدة 4 وتأسيسىفلسطينبتقسيما7

وعدلنقداب،الاعننيابريطا.تخلتاليهودية.اسرائيل.دولة
1

مجلس

سافرةحربوقوع.-الىذلكفأدىم@بالقوةالمجلسقرارتنفيذالأمن

هيئةفىعضوا@عامةبصورةبهااعترفالتىاسرائيلفؤزعننتجت

المتحدة.الأمم

العالمىالرأىاتجاهات-2

للتأثيردقيتيتقديراجراءبواسطتهايمكنمعلوماتهناكليست

لماوخاليا.الأوسلىالشرقفىالمحامالرأىاتجاهاتثحدثهالذى

والتغمبرللتبدلتتعرضآراءدوليةعلىتعتمدالعالمىالرأىتجاهاتا:نتكا

هذالتطبيقتبذلالتىالمحاولاتفانوالدعاية،التعليمبواسطةالسريع

منكبيرلمقدارتتعرضأنبدلاالمستقبلعلىالتقدير
الخطأ.

انهغير
الشرقبلدانبين.الداخليةالمواصلاتانمثلاالمعقولمن

انوتزدافى،سوفمأالعالمأنحاءوسائربينهااصلاتوالموئفمسها،.الأوس@

العالمفىالسائدةالعالميةالاتجاهاتتأثيرفىازدياديصحبهسوفذلك
النهضةعهدمنذالعالميةالحضنارةانوالمعروفالأوسلى.الشرقبلادعلى

يعتنقها،التىنةدياالهاختيارالفردئبحريةالاعترافنحواتجهتالأوربيةا

البشز،بينالمعنوبة.بالمساواةالتسليمونحولنفسه،يتخذهاالتىوالثقافة

هع
عنميرأنرصئقهأوطبقةلأىالفطرىبالتفوقيالقائل@ةالمزاعمتخطئة

الطريقةبأنالتسليمنحوكذلكالعالميةالح@ضارةواتجهتقرمية.أو

الفائدةتضمنالتىهىالطريقةهذةوانالمعرهة،الىالسبيلهىالعلمية

ؤإلتبادلوالضرافطأ؟الؤظيفىالعملتفاسيمعليتصمىلأئهاإلأفتصادية،

والفضلوالجرأفية..الروخيةنيهمعاأوسعالمهنى-.
"

قذهاشنقرارفىس-

االقيمبنسبةالتسليمالىيرجعالقواعد،
الىحضارةالىنية-الانسا

@

وآلنناريخ،
تتمنكفختتقةقومياتلعلإةالمشتركالوجودمقالاقتصاديةوبالفاخمدة

معتدلا.اتصالاببعضبعضفا-.

الأزمان-بدضئأوذيتالحديثة-اتالقومي@انعير
درالأشهكن@

المطلقة،والحكنم.رالأفكأوقمعاه،لاكرباوالاخضاعالاضطهاداتبسبمت
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ومعوالديكتأتورية.ألاستعماريةوالمقترحات
المعاثرهذهتثنلمهذا

الشرقوفىوالافسانية.الحريةفحوالسيرعن.العاملمحه2الراتجماهات

هثلالاتجاهات،هذ*أشباهسبيلفىعقباتعدةسابقاقاهتالأوسلى

الفارجية،لاغتدأءأتخاه،الجماجميةالمسؤوليةوقلةالدينية،الحؤازات

بالممصلحةالشعورووحيةتحملالتىالزعامةاوانعدامألاقطاع،ويقايا

ةوالادارالعاموالرأيألاقتصادىاكللتطورفىالموجودوالتأخرالعأمة،

استمراذاوالإنسانيةالحربةنحوالعالميةالاتجاهاتأنعلىالمدنية.

شأنادينااتجعلسوفوجودها
قوةلاالفردى،الوجدانشؤونمن

القانونتسليموسيزدادالأول.المقاملهاالتىالسياسيةالقويمن

ةقوباعتبارهالقبىمىالشعورشأنويعظمومس@ؤوليته،افردباستقلال

صفاتبينهمتجمعالذينالبلادسكانبينالأثر@ذاتسياسية

الاقتصاديةالشمئونفى@العلماماستخداانثمواضحة،وجغرافيةحضارية

القومية.غلواءمنوالتخفيفالدوليةالتجارةانتشارعلىفيعملسيؤداد،

القوميةللحكوماتالمجالفتفسحالاستعماريةالامبريالية،وستتضاءل

ؤسسات@تفسحبهمامحليا،والنظامالأمنعنمسؤولةتكونبر

التجارةوتنظيمالدوليةالخ@لافاتتسويةعنمسؤولةلتصبحالدولية

هيئةتقويةينحصرئوذاكهذاالىالسبيلأنالواضحومنالعالمية.

العالمية.المدنيةاتجاهمعالمتمشيةوسياستهاةابت@الأمم

الدولمةالمؤسسات-3

عهدفمنذالانتقال،دورفىاليوميسيروالقانونىالسياسىالعألم

نونالقاأضحىوستفاليا،ساهدةشذوخاصةبية،الثهضة

التوسعية،اللىبرلاتجاهاتويقيدالاقليمية،الدولةسةسيايؤكدالدولى

هذهوظلتالقوى.توازنطبيعةالىالقائمالنظامعلىالمحافظةوترك

تألفتحينعشر،،السادسالقرنمنذكبيرةأهميةذاتالأفكار
اطبقةمن

يلتزمشأنذاتدوليةطبقاتدينا@رجالوطبقةالارستقراطية
السارعالقرنينوفىبينهم.عليهاالمصطلحالدوليةالمقاييسبعضأعضاؤها
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فاشوطيعيدةصة،ظدوليةطبقةالتجاركونعشروالثامنعشر

اوبنوالسياسية،الشؤون
مقاييدوليةعلىفظةللمطتموذالأتمسهم

وخاصةالاقتصاديةالطبقاته@ذههحاييرتعيرتثمالتجارة.لحمايةهعينة

حضاريةتقاليدذواتجديدةدولودخلتعشر،التاسعالمقرنفى

الشظامدعمالذىالأخلاقىالتأثيرضأنوانحلىالأمم،ةأسفىمختلفة
الدولى.نونللقاأساساوحدهالمادىازنالتووأصبحالدولى،

ئوالاقتصادياتالنقلوشؤونالمواصلاترداءةمنالرغموعلى

عدمبرغمايبماووبى،المجتمغاستطأبمعشروالثامنعشرالسابعالقرنين
اماحترعلىيحاف@أنالحروب،ولدتهالذىوالانشقاقالنسبىانتظامه
بأنالاعتقادينشروأنوالأخلاقية،نونيةالقاالدوليةللمقاييسكاف

يسيرمجتمعأوربا@
لىالدونونالقاواستمرالذاتى.نحوقدما

الصناعية،الثورةوقوعبعدحتىبواجبهالقيامعلىعشرالتاسعالقرنفى"

أنذلك؟علىالأمثلةومنالشرق.فىالسابقةدوليةا@الطبقاتوانتشار

حريةعلىتسيطرأنالمالىوتموذهاالبحريةبقوتهااستطاعتبريطانيا

تخففوانلتجارتها،البحار
غيرهامنوتمنعرية،التطالحواجزغلواءمن

با.أورفىالقوىتوازنتدعمث@البحاو،وراءماعلىالمفرطالاستيلاء

اعاضرلأنبالمرام،يفىلاالنظا؟هذاانالعشربنالقرنفىثبتافهغير
والياباننياوألماالمتحدةتالولا،وتصنيعوالطيارة،افواصة

الىيضافمشيئتها.حسبالعالمشؤونتنظيمعلىبريطانياقدرةحطم
فىتأثيرزادرجيةالظالعلاقاتعليالديموقراطيةالسيطرةازديادانذلك

أقلالقوىتوازنفجعلالخارجية،الذولسةسياعلىالداخليةالمصالح

عشر،التاسعالقرنأواخرالاشتركيةاالمبادىءثموانكمااستقرارا،

اشتدادالىأدىالاقتصاد،علبمبقواعدالملم@غببرالعمالتموذوازدياد

الواجز)ؤدادتاند"لككاوتنجالتيماوة.لحمايةالقديمالضغط

صرحوتضعضج@لوطنية،لحدوفىااعلىريةالتجا
ا

وازدادتسى،السيالعألم

اقتصادهاتكرسألدولوأخذتالحصار،وحألةالحربمنالمخاوف
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فىلمىالاقتصادتعثرالشاكلةهذهوعلىالحربى-.للاسنتعدادالوطنى

منتكئر@أمةكلوأخذت1جبه،وا.تأدية
رةللتجا@مرسومةخطةعلىإعتماد+ها

وامتدمعيشتها.مستوىعلىالمحافظة:أجلمنالحالمية،
1

دلل!

"الفشاد

السياسىالنظامفى
"

ا@أتوننحوالعالمواندفاع.العالمى،
رب

رخطوالأولىالعالميةالحربفيهاوقعتالثىانمذةفىالساسةأدرك
ة

هذا
فىالدولىنونالقاتعديلفاقترحوبلسن،زوذ.ووخاصةالوضع،

معالدولدةسيا.حفطأولهاأربعة،اتجاهات
الحد

من
السيادة،هذه

تقييدوثانيهاالحياد.علىوالبقاءلحروبا.شبنفىالمطلقحقهاوتقييد

بمعاهدافتبلادها،داخللرعاياهاالدإخلمندولةكلفىحكمالمطلقالحق

نية.والانسأالدوليةالمؤسساتسائراشالدولىالعملومؤسسةالأقليات

اعدبقوالمستعمرات،فىحكمالاستعماريةللدولةالمطلقالحقتقييدوثالثها

وسائروتجارته،بالرقيقالمختصةاقاتوبالا@الانتداب،نظام

ةالتجارورابعها@يدالمتأخرة.لشطوببا.تنزل.التىالاستعمالات

اشتمل@تكماالأمم،عصبةميثاقاشتملو"الترانسيت.وتجارةافىولية،ا

كلوضعتالتىالتعديلاتهذهعلىباريساتفأقية

طريقعنالتنفيذوضع

الاقتصادية.الدوليةاتالمؤثرعدد+.من
@.

الأممعصبةتحلأنتقررالتعديلاتلهذهالسياسيةالأسسلوضع@
السياسيةوالمؤتحراتالمحالفاتالىألمرتكنرالدولى.التوازنمحل

ضدالجماعئالعمليتنظيمالعصبةفتقومنجة-البريطاالبحريةوالسيطرة

ةابشمتمزالمداولةوتسمصلالدولية،للمنأزعاتالت@نبوياتوفرضالاعننذاءن@

أءافيطريقعنعالمىوأىوخلقانشياسى،التوازنة.:لتعزيزلىالدفيبين

كتأدروعالمى.مجلسفىالأمممممثلىبينوآخو:حينبينمباحثات

اضمطهاد@الحربضدشرعتهاالتىالجديدةاثينالقوأهميةالعصبةدول

أخذتالتئالدوللكنالتجارية.والجواجؤوالامبرياليةالأقليات،

واشتملالالانسان،حقوقواحترامالجمأعى،الأمنجممطروجهها-تولى
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التحديد،شديدةالجديدةالقوانفىبأنأحستالحرة،والتجارةالشعؤب،

لذولا،معظغفىالعاموالرأىالساسةوانبالمرام،وافيةغيرالمجال،ضيقة.

شوتنجالقديمة.القوانينبعقليةيفكرونيزالونماالكبرى
انذلك

أساليبهامزاولةالىالدولوعادتالقديمة،لتهاصالىأمريكاعادت

حربوقوعالنتجيةفكانتالرجعيه،مقتضىعلىوالسيرالبالية،

لةشهحا،الىالحربهذهأدتثمثانية.عالمية
العالميةالشئونتنظيم

المتحدةالأممهيئةتأسيسنوبا*أولا،(1941)الأطلانتىبميثإق

11 9 الأبميثاقثم2(،4
3

.!1945)المتحدة

الغالميةالحربقبيلالأممعصبةمبأدىءبهمنضتالذىالفشلوبرفي

الواقعةالمدةفىالمبادىءهذهبفضلحدثماانفيهشكلافمماال@ثانية،

منيخللمالعالميتينلحربينا.بين
ب@ملىالأوالشرقفىذلكبرهانفائدة،

أنعلىالعراقساءدالانتدابنظامأن
أنعلىمستقلة.دولةيصبح

هذا
عملتفرنساشاسةلأنولبنان،سوريافىنجاحاأقلكانالنظام

وهذاعلىانتدابها،مناطقفىالقديبمالاستعمارىوضعهاعلىالمحافظةعلى
التىالطربقفىهسرطيسيرولبنانسوريامنكلفىالعامالرأىأخذخين
المصادقةشالفرذمىالبرلمانامتنع1936سنةففىالعراق.فيفاسار

خالفت919يمسنةوفىولبنان،سور!معالمنعقدتينالتحررمعاهدتىعلى

تركيا.الىالاسكندرونةبتناؤلهاشالمداب@أشرووونسيةالفرالحكومة

أصبحتاأنولبنانسورياتلبثفل@لمالثايخةالعالميةالحربجاءتثم
بهاعترف@تانالدولتينهات@يناستقلاليلبمثولممستقلتين،دولتين

أصبحتاثبمأوزارها،نيةالثاابعالميةالحربتضعأنقبل@الدولنجميع

المتحدة.الأممهيئةفىعضوين

للح@تمهدأنالمنتدبةالدولةهنفلسطينعلىالاتندابوتطلب
بلا@لسائرجرىكماالنهاية،فىالاستقلالعلىوحصولالذاتى

-

فىبةالمنتفالدولةتساعدأنعلىللانتدأب،خضعتالتىالأوس@الشرق

لملليهودقومىطنا:قيهوين
المحليينالسكانساؤيستضهماأعتباومع
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المقدسة.الأماكنلحمايةالوسائلمنيلزموماودينية،مدنيةحقوقمن

كاتنالأنهماسوريا،عنفلسطينفصلعلىاحتج@واالذينالعربانجمر

أنيمكنلاالانتدابانعلىأصرواالتركى،الحكمظلئأداربةوصدة

اعتقدحينعلىوهذاالبلاد،فىعربيةحكومةبتأسيسالايتضق

آخرونوقاليهودية.دولةبتكوينيسمحالانتداببأننيونالصهيو

النتيجتين،هات@ينحصولدونخولالمقدسةالأماكناحترامشرووران

سياسةفلسطينفىالبريطانيةالادارةاتنهجتالمتناقضاتهذهوازاء

عدةفوقعتانتهازية،
اليهودى،القومىالوطنوشبعنيفة،ادثحو

نيةالثاالعالميةللحربالسابقةالثلاثينات@حصلتالتىالضائقاتوبتأثير

العرببينالتوفيقمحاولةبينتتراوحنيابريطاوأخذتالتوتر،ازداد

داليهوفي@ايكوندولةتاكوينأوالطرفين،بينالبلادتقسيمأوواليهود،

دائمةأقلية

مننونيةالقاالناحيةوأثارت
أولاوهى:أسئلةعدةفلسطينمشكلة

فلصمطينعلىتشتملللعربالمعطاةالبريطاني@ةدالوصفىسورياكانتهل

افلسطإشا@تاكونأنلليهودالقومىبالوطنيقصدكانهلأيضا؟؟

طعربالموعوددوالديثيةالمدنيةالحقوقكانتهلل@،قومياوطنا

الىاليهوديةالهجرةاهتياؤكانهلأيضا@السياسيةالحقوقعلىتشتمل

البلاد،فىالسياسىالنظاماعتباراتتقتضيهاقبودعلىينصفاسطين

علىالاقتصاديةالبلادقابليةتقتضيهاالتىبالقيودمرتبطاكانانهأو

افصرصالبريطانيونأمابرالمهاجريناستيعاب
فلسطينيعنوالمبأنم

وعودهمفىمطلقا
لةبدوق@اليهوديعدوالموانهمالمرب،الىالمعطاة

الضرقعلىأيضاتشتملوالدينيةالمدنيةالحقوقوانفلسطين،فىقومية

لتأمينها.الفروويةالسياسية

اذعمنيا،وضعاالأنظارأمامالمشكلةيضعلهجرةباالخاصوالسؤالي

سنةرالمنشوم@الأبيضالكتابفىعنهاالمعبرالبر@طانيةالسياسةأصرت

عةالموضرالخطةفىتؤثرأني@السياسيةالاعتباراتهانعلى9؟91،
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لاالبلادىالنظامعلىالمحافظةواجبوانللهجرة،
باتخاذيسمح

السكانعددثلثالبلادفىاليهردنسبةتتجاوزأنالىتؤدىسياسة

قت.الوذلدفىتقريباموجودةكانتنسبةوهىالبلاد،فىالموجودين

اضطراباثحدوثتسببمسكونةمنطقةالىأجنبىشعبهجرةانثم

ومعالناس.منمعينامقداراالهجرةتلكتتجاوزعندماسياسية،
هذا

مجموعبثلثاليهودلنسبةالقاطعالثحديدكاناذافيمانشكأنيمكننا

واليهوديةالبريطانيةاللجانمنكلاانالمعروفاذعليه،هتفقاالمبمكان

نيينالصصوبعضأنذلكومثالمختلفا.اتقديراستيعابهالممكنالعددقدرت

وهذافلسطين،ئاسكانهميمكناليهودمنآخرينمليونينبأنيعتقد

اضطهادمشكلةتحلأنيمكنهالاوحدهافلسطينانمنالرغمعلى

خارجالدوامعلىيعيشواأنيجبالمجودمعظمواناليهود،
تلئأ

الضيقة.البقعة

فىالأملموضعكانالذىالأقلياتحمايةنظامانهىالحقيقة

علاج
معوهذاالاتنداب،نظاممننجاحاأقلانهعلىدلالمشكلةهذه

الدولجانبمنالصراحةمنالكثيرأعوزهالنظامينمنكلابأنالعلم

مثلفنيةلجنةتنقصهكانتالأقلياتنظامانذلكالىيضافالكبرى.

جنحانالنتيجةفكانتالأمم،عصبةفىالدائمةالانتداباتلجنة

قضايامنقضيةلكلالسياسيةالنواحىعلىالتا"كيهدالىالعصبةمجلس

ثمالأقليات.-
اقالعرفىالمسيحيةالأقلياتانمثلايقالأنيمكنلاانه

الانتداب،منالتحررشروورالىأضيفمتالتىالعهودمنبشىءاستفادت

فىحقممنكانتالتىبالحمايةتمتعوااليهودانيقالأنيمكنلاكما

الأقليات.بمعاهداتالمرتبطةالوسطىأوربادول

منطقةفىنجحسيةالسيازعاتالمنالتسويةالصرضوحالعصبةنظامانعلى

النزأع،موضعلىتحقيقيةلجنةتع@بنطريقةاستخدمتحيثم@الموصل
مناستشارىرأىفيهاوأخذ

الدائمة،الدوليةالعدلمحكمة
استخرجثم

أخرتركياوافقمتانالنتيجةوكانتالعصبة،مجلسمنالنهائىالحكم
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ضمعلىالأمر
فىالأهمعصبةونظرتالمحواق.الىالهامةالمنطقةهذه

النف!امتيازفشاكلةالأوس@الشرقيحصميهاومنهامشابهة،مثمنأكل

تركيالبةومطاوايران،العراقبينالحدودومشكلةايران،فىنىالبريطا

الغصبةبمساعدةنعقدتاالتىاتالمؤتمروساعدتبمالاسكندرونةبمنظقة

مصر.فىالأجنبيةوالاهتيازاتالتركيةالمضايقمشكلتىتسويةعنئ

عسيرناامتحاالأممعصبةامتحنتالجماعىالأمنناحيةؤمق
بالهجلإمأ

الأوسلى،الشرقحواشىعلىالواقعةالحبشةعلىايطالياشنتهالذى..

علىكثيراساعدالجماعىالأمننظامبههنىالذىالفاثملانشكلا.@

انهيار
0

العصبةنشاروأنعلىالثانية.العالميةالحربونشوبالعصب@ة،

ساعدالامتحانهذاسبقتالتىعشرةالخصم@السنواتخلالعامبؤجه

القوميةنموعلىساعدكماالأوسلى،الشرقفىالاستقرارمنشىءعلى

تحسينعنفضلاالاستعمارية،المنافساتغلواءمنوالتخفيفالعربية،

الأوسلى.الشرق@التجارةشئويط

المتحدةاسياسة-4

قاعدةعلىالمتحدةالأممهيئةسياسةتقوم
الأممعصبةمبادىءتعميم

مهدلهاالحرب@المتحدةالأممأحرزتهالذىالنصرأنذلكعمليا.وتحقيقها

جمليهاحصلتالتىالخبرةأضافتكماعملى،طريقالسميرف

الأسايياختيابرعلىالديبلرماسيةهقدوتهاالىالأممعصبةفىالدول

ا@خرلمجطىولوالفروسيابينالحاصلالانشقاقأنعلىبالنجاح.الاكفيلة

الىالانشقاقهذاانقلابانكماكيدا،شيئاكانالمشتركالانتصاوأثر

1بعدباردةحرب 9 تأسستالتىالمنظماتبقدرةكثيراأضر47
بموجب

1المتحدةالأممهيئةميثاق 9 (1)يلى:فيماالميثاقغاياتوتنحصر.45
الذىا@اعىالعملطريقعنالأمنوتوطيددعائمالدولى،السمعلىفظةالمحا

منعيسيتهدف
الدوليةالمنازعاتوحسماوقوعه،دونوالحيلولةالاعتداء

الشعوباعطاء(2).(54سه@--1الأولى)المادةالسلميةبالطزق

السياسىالتقدمترويجالىلتبادرلمذاتياوحكمامتساويةحقوقاابلشقلة
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الحكمباوتمتعهاالشعوبلتلكوالتعليمى،والانجتماعى،والاقتصادى،
أ)في...(85-73-2الأولى)المادةالئهايةكطالاسئفلالأوالدانى

جمنصربنر"لمريقدونللجميع،الأساسيةوالحرياتالانسانحقوقاحترام

تحقيق1(4).(56-55الأول@3-)المادةدينأودغةأوجنسأو

المناشبةالأحوالوقهيئةالمعيشة،ستوياتلرفعالدولىالتعاون

ية،الاقتصاكالدولمحهالمشاكلوحلوالاجتماعى،الاقتصادىللتقدم

.(60-55الأولى3-)المادةلتعليميةوارية،لحضاااشعية،الاجتماو
فختلفةبدرجاتجميعهاالغاياتهذهتحقيقفىالمتحدةالأمموبدأت.

من

الأوسلى.الشرقبلادفىالنجاح

الاشتباكاتلىالمتحدةالأممتدخلتوالأمنالسلمعلىوللمحافظة

انتىالهدنةعقدفىونجحتواسرائيل،العربيةالدولبينوقعتالتى

القتالط،لوممهالعربيةوالدولائيلاصبينالمتحدةالأمموسيلىفيهاتدخل

حسمئالمتحدةالأممهيئةوسعتلىفلسطين.السلمتحققلملكنها

النزاع
فية،الانجلوايراالنف@شركةأميمبشأن-وايراننيابريطابينشبالنا

شياليومحمياتفرنساوبين193،6معاهدةبشأنومصرنيابريطاوبين

منواحدةتحسملم.ولكنهاأفريقيا،
معالمشاكل،هذه

لالعنهمحكمةان

بدفعتلتؤمأنعلىالشركة،لتأميمايرانبأهليةاعترفتالدؤلية
بشأنها.المختلفالمعاهدةأ@ههصرأنكماالمطلوبة،التعويضات

مصانالواض@حومن
هذهمحورهوالاستقلالعلىالشعوبهذه

دوا@منتمسهاتحريرمنوايرانمصرمنكلفتمكنتالاختلافات،

قضيتهنابسماعومراكثب@تونسوحظيتعليها،افروضة

تتخذلمانهغيرالمتحدة،الآممهيئةفىالذاتىالحكمسبيلئ
أكلمن

غلبئالتفاوض.الاستمرار@فرنسامناشدةسوىعمليةخطوةأيةذلك

المتحدة.،الأممهيئةبذلتهاالتىالجهودطريقعنتحققليبيااس@تقلالان

منهجوضععلىالاتفاقعنالكبرىالدولعجزتأنبعد
لثلكما

البلاد.

اه.



حقوقاحتراملترويجالمتحدةالأممهيئةبذلتهاالتىالجهودانعلى

باضلانالميثاقسجلهاالتىفالمبافىىءنجاحا،أعمالهاأقلكانتالانسان

1سنةالهيئةمجلسعليهصادقعام!اعلاناالانسانحقوق- 9 ولكن4،8

عصبةظلفىالأقلياتلحمايةالموضوعةالخط@شأنتعظيمبذلكأريد

انعقدتالتىالأقلياتحمايةمعاهداتانغيرالعالم.قىوتعميمهاالأمم

أيأ@
"

كياترئفالأرمنالأقليات،حمايةالىالواقعفىتؤدلمالأممعصبة

بصوروتقتيلهمالأقلياتاخراجانكماكثيرة،اضطهاداتعانوا
ة

الشرقوقوصمائتكررالستالينيةوروسياالهتلريةألمانيافىوحشية

هربالىأدىائيلاسرقيامأنذلكالمتحدة.الأممهيئةوجودأيامالأوسلى

منعربىممليوننصمفجملىيزيدما
لافىا@الىوالتجا@مالدولةتلك

افيهيئةعلىابعرباللاجئينمشكلة،فرضتوبذلكانجاورة،العربية
مم

وأفريقياوالعراقترلمجامنكبيرةأعدادفىاليهؤدهاجركماالمتحدة،

منهجتنمىأنالمتحدةالأممهيئةحاولتوقدأحيابالاكراهالشمالية
فعالةأساليبعلىتنصمواثيقاعدادطريقعنالانسانحقوق

لوضع
انهغيرالتنفيذ،موضحالحقوقت@لك

فىالمبذولالجدىالمجهودبرغم

انهىوالحقيقةإلمظ@،هذافىالقليلالاينجزلمالانسانحقوقلجنة
:

بتشربعهااثيقالموهذهتصطدمأنتخمثىالمتحدةالولاياتفيهابمادولعدة
اخلىلدا

1

0

الأهمهيئةسغتالفنيةللمممماعدةهنافجهاوفى
إولاياتواالمتحدةا

عدةومساالأراضى،اصلاحواعة،لزرفىاجديدة.ليبأساتدخلاأنالمتحدة

فىالمعيشةمستوياتورفعالصحية،الحالةوتحسينالصناعى،التقدم

لاسيماوالمختصة،المنظماتالمجهودهذافىوتعاونتالأوس@.الشرقبلاد

ومنظمةالدولى،العملومنظمةوالزراعة،التغذيةومنظصةنيسكو،ايبو

مشاكللكنيسير،ثجاحاغيرالجهودهذهبعضوأصابتالعالمية.الصحة
التىالتخريباتعنفضلاوالثقافي@ة،والاجتماعيةالسياسيةابقاومة
كفىالحربشببتها

بطيئا.التقدمجعلتالاصقاع،منير

سياسيةاضلأضاقليميةتكتلاتتأسيسالمتحدةالأممميثاقويشجع
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للدفماعتكتلاتبتك@وينيسمحهوثم4(،5-53اد)الموساواقتصادية
الشرقودولالأمريكية،الدولأنوالمعروف.(52)المادةالجماعى.

السوفياتية،الدولومجموعةبية،الغرالأوربيةالدولوبعضالأقمى،

الحربنشوبقبلاقليميةمؤسساتأسستنية،البريطاالشعربورابطة

معالمؤسساتهذهتنميةعلىكلهاالداولهذهقامتثمالثانية.العالمية

@الأممهيئةوجود

احاتاقترفىيفكرلمالأوسلىالشرقلكنالمتحدة،

معالثانية،العالميةالحربقبلالاقليمىللتنظيم
عدداان

المحالفاتمن

انكماالحربين،بينالواقعةإرةاخلالالمنطقةتلكدولبينانعقدت

تحالفمعاهداتعقدتنيابريطا
العربيةاوالمملكة)0391(،العراقمع

اليزولا)6391(،ومصر)8291(،ردناةاو)7291(،لسعوديةا

لطالدوجأمعةتأسسثثماسميا.المفعولنافذالمعاهداتهذهبعض

1سنةإلحربية 9 1سنةالجماعىالضمانمعاهدةوأتمت4،5 9 5،0

المتحدة،الأممهيئةظلفىبعملهاتقوموهى
الثمرقمنظماتكثروهى

نية.العثمااطوريةالامبرزوالمنذشمولاالآوسط

فائقبحزمالأوسطالمثرقشؤونتدبيرالمىا@النظامويتطلب

مطلوبهوماغرارعلىالعالمية،المؤسساتناحيةمنمستمرةومشاعدة
المؤسساتاستطاعةوفىالجنوبية.الصينوبحرالكاريبىالبحرمنطقتى@

القوية،والمنظماتالوطنيةالدوللتقومتمهدأنالعالمية

يروجوبذلكالاقتصادية.الشئونأفقسيعبتوالعربية،الذولكجامعة

الخصوماتانجذابويقلالاجتماعى،والتقدمالسياسىالأمناستتاب

انثمالآن.حتىضعيفةبقيتالتىال@امةالمنطقةهذهنحوألامبريالية

دةالموصالمائيةالطرقفىالحرةالملاحةحقوقيؤمنالذىالدولىالتنظيم

ى،التجارالاختناقمنالأممخشيةمنيلطفسوفالأوس@الشرقفى

العالم.استقرارعلىويعمل

والدينةوالامبريا@القوميةلقوىالاستعراضهذاانغير

ومؤسساتالعامالرأىمنبتأييدالعالمدولتدفعكانتالتىوالسياسات
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الأعصتبة
3

ينتظرالذىالممستقبلالىيشيردليلأىيعطىلاالمتحدة-

الباردةالحربهوجميعهاالحاضرةالعواملوأهمالعالم.منالبقعةهذه

الكتلةأىالكتلتين،احدىنحوتجنحأنالمختلفةالدولمنتطلبالتئ.

تسيطرالتىالاطلانتىشمالوكتلةروسيا،عليهاتسيطرالتىلبنموفياتيةا.

جمليها..
@

فىرئيسيةأهميةداتمنط@قةالأوس@والمثرقالمتحدة.الولايات

هذا
رالمحودولبيناحتدمالذىالسابقالنزاعفىثتكاكماالتخاصم،

المتحالفة.والأمم

ترومانسياسةلأنالغرب،نحوهتجهةالمنطقةهذهلميو@وكانت

19مارسفىالمتحدةالولاياتأعلنتهالتى يةالعسكرالمساعدةشملت4،7

انعلىالحقيقةفىونصتوايران،وتركيالليونانوالاقتصادية

تقاومالتىالحرةالشعوبتأسدالىترمىالمتحدةالولاياتسياس@ة

افىالجغرالوضعانوالمعروفخارجى.بالضغ@أوبالاكراهالاخضاع

منالرغمعلىللطوأوىءعرضةالايرائ
انايرلأنالأمريكية،المساعدة

معتشترك
الموجودفيهاتودهحزبانكماالحدود،فىالسوفياتىالاتحاد

محليةقلاقلجابيتايرانأنثمالشيوعية.بالصبغةيصطبغقوىحزب

الانجلوالنفلىشركةئالعمللايقافبالنظرمتزيداخلافهاوبقىخطيرة،

خلافهاوبقىايرانية،
محسوم.غيرالشركةهذهتعويضبشأننيابريطامع

وضعوكذلك
انهعلىغيرمعلوم،العربثة)بلادا

اقالعرانللغربالمفيدمن

التىالأرباحمنتستفيدأخرىعربيةوبلاداالسعوديةالعربية@رالمملكة
عناسشقلالهاليبب@اءلىوح@صنتالغربية.النقلىشركاتلهائدفعها

منالعربيةالبلادمعظموانتفدتالمتحدة،الأممهيئةظريق
الغربمساعدة

هبدأانثمالغرب.فىأبنائهاتدلمومنالغربية،الأموالوتوظيفالفنية،

الاسلامى،العالمبهزيمتامماالدين،امواحترالبشر،بيناوالمساواةالكرأمة

من
السوفياتية.الدولالىلاالغرب،الىالأوسلىألشرقيجذبأنشأنه

المسمكرينمبادىءفيهابحثتمناقشةأهمبأننذكرأنالنظريلفتومما

وكاناليدونسكو،جلساتمنجلسةفىجرتوالشيوعىإللإيموقراطى

هالكشارلالديموقراطىالجانبعنفيهايدأفع
الجانبوعنلبنان،من
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فىالغربالىمنضمالبلدينوكلافيا،يوغوساثصمنربينكارالشيوعى

الحاضر.الوقت

المتحلإة-،الأممهيئةفىاسرائيلتأييدمنالعربيةالبلاداستياءانغير

مشعكلةأضحىالأمريكية،المت@دةالولايات-قبلمنو@اصة
المشاكلمن

ن،شريةمحارغباتغيرعلىالدولةتلكاستقلالأنذلكالدولية.

المتحدةالأممميثاقشروووئجاءلماذلكومخالفةالأصليينا،فلسطين

عنهيرأساءةالعربيةالشعوبالىأساءالشعوب،صوقضمنتالتى

أصابهامابعدثقتهاالعربيةالدولتسترجعولمهوالمستقبلالنتائجمعرفة

اسرائيلفىتتكونأنتخشىانهاثماسرائيل،حربفىالاندحارمن

الفزعيساورهايزالولاالسكان،ازديادنتيجةتوسعيةاتجاهات
أنتستطيعلابأنهاالعلممعفلسطين،مناللاجئينشملتشتيتبسبب

منأيضامشمئزالأوس@والشرقالحالة.،علىتحسينالاقليلاتعمل
ضخامة

مناسرائيلحصة
وهيئةالمتحدةالولاياتقدمتهاالتىالفنيةالمساعدة

برغمالعربية،الدولأصابتالتىالحصةالىبالقياسم@المتحدةالأمم
بينالناشبالخلافسيرانذلكالىيضافكانها.ل@عددكثرة

يعتبرهماومراكش،تونسمعفرنساوخلافوايران،ومصرنيابريطا

منيلاطوردحاقاوموهاالتىالامبرياليةدوامعلىدلمحلاالعرب

قضاياتأييدفىالشربيةأوالدولالمتحدةالولاياتترددانثمالزمن.

فياتالسوبموقفسيئةمقارنةيقارنالمتحدة،الأممهيئةلىالأستفلال،

وثقافىمعيثمىبمستوىالعربالفلاحيندوصفانوأخيراالشأن.هذافى

الدعايةشهتستفيدالذىافوعمناجتماعيةحالةيخلقمنخفض

عام.بوجهالشيوعية

العرلمجهالدولوسائرمصرتبذلهاالتىالشديدةالمعارضةوتدل
ضد

نياوبريطاالمتحدةالولاياتاقترحتهالتىالآوسطالشرققيادةمنثروع

1فىوتركيا.نساوفرالعظمى 9 علىالسوفياتى،الاعتداءضدللدفاع5،1
الغرب.جانبالىللانحياؤمستعدةغيرالعربيةالدولهجموعةان

منالعرسةالدولقذكرهبمامتأثرالموفصهذاانوالظاهر
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علىبواسطتهبريطانياسيطرتالذىالأوس@الشرقتموينمركز

الدولمجموعةانكذلكويبدوالحرب.أثناءاقتصاديةسيطرةالعرب

التىنيةالبريطاالجويةاعدالقواستخداميؤدىانمنخيفةتتوجسالمربية

الىأيضا،أمريكاتستخدمهاأنيماكنوالتىكلها،المنطقةفىتؤسس

ضيرمنالأخصعلىمصروانزضجتالمحلية.الشؤونفىالتدخل

سط،الأوالشرققيادةبمشروحالتقدمقبلاستشار@اعدمفىالأوبعالدول

بشأنمصريرضىلاالذىالبريطانىبالاقتراحالمشروحعلاقةومن

1دةمعاههشؤونوسائروالسودانا@سويس مصررفضتولذا.936

المعاهدة،وفسختقاطعا،رفضاالمشروع
بقيادةالعربيةالدولبادرتثم

تداييراتخاذبذلكقصدوربماالجماعى،الضمانمنظمةتعؤبزالىمصر

السوفياتى.الاتحادضدلااسرائيل،ضدقافيةش

والهندوالسويدوفنلانداهىستحاول،العربيةالدولأنشكولا

تمسهاتوريلىتتحاشىأنالصينية،والهندوبورما
هع

@الجانبينأحد

وقابليات@احضارتها،تقويةأيضاستحاولاضاكماالمحاردة،الحرب
لىلدوالعربه@ةالدولجاصةنطاقفىالسياسىواستقلالهاالدفاح،@

غيرهنا.المذكورةالدوللسائرالمتحدةالأمموهيئةالأوسلى،الشرق
شيئا@ثمكلايبقىالحياديةهذهمثلفىالأوسلىالشرقدولنجاحأن

بسبب
عظيمة.واقتصاديةاستراتيجيةأهمياتمنالأوسلىللشرقما

يكنلمانالأوشلىالشرقعنالدفاعمشروعانيبدووالذى
فافيه،التفكيرعنكليةانصرف@واعليهالمثمرفون

وأعلنوسنةأطرحوه،ن@

1 9 الأربعالدولتنتظمالتىالأوسلىالشرقعنالدفاحمنظمةعن53
ونيوزيلافدااستراليااليهمضافامصر،رفضتهالذىالمشروعصاحبة

قبرص،جزيرةالأوسطالشرققيادةمقريكونأنعلىأفريقيا،وجنوب

1سنةمنذالبريطانيةالممتلكاتاحدىوهى 878.

خياووجعفر
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القنممىاويمممث@قط"تطه

الأوسطالشرقافى

تآليف

دياهوندووليمإوشنس@فيلكس

ترج@

ططخهجعفر



 



المحزركلة

هذاكتابةعلىمضتالتىالثلاثالسنينخلالوقعتالتىالحوادث

لمأ@ال
ت

انغيرالموضوع.هذاالمؤلفانعا@بمى،االتىالأسسفىوثر

ءدة
ةالموجزالملحوظاتمنوالغرضت،التعديكبعضعليهاطرأمشاريع

أنالتالية
يصبح

أبجال.هذا@التعميريةالتطوراتلأحدثشاملاالمقال

المحمالىالسدبخزانيسمىفيمادراساتتجرىالنيلحوضففى

سدبانشاءيتاكونسوفالذى
انصنجوبىأميالمسافةعلييقع

اوهىسه@للخؤن،هائلةسعةانالخزلهذاتكونوفوسصلى،الحاانأسوسد

بحسبقدم،مليون
يضب@سوفيانهكماالمصادر،بدضتقولهما

المائية.القوةخزنعنلا@المؤروعات،رىاوينظمالفيضان،مياه

وسيقوم
تصإميجها،وضعتانسببقالتىالأخرىالخزاناتمقامالسدهذا

السدتحويلقناةلحفرالحاجةعنالاستغناءالىيؤدىلاسوفلكنه

فىالعملالآنويتقدمأجلها.منأخرىتمهيديةأعمالالآنتجرىا

مطردا.تقدماأوينسد

@والرى،للصرفالغابمشروعفىالعملاسنؤتمهلبنانوفى

@ش

نشرتالتىالمطبوعاتبعضوتوصىالليطاثى.حوضاستثمارمثمروع

لبنانفىدةالموصالمائيةالقوةمواردوجميعالمياهباستثماوحديثا
(1)

التعميرفمشاريعالأردنوادىفىأماوالمنافعالحلقاتمترابلىنسقعلى

واسرائيل،الأردنبينالهدنةحدودمنبا@قربالإنتجرىوالأستثمار

(21لدناماكدومردخسيرالأردنيةمةللحكوأعدهاالتىوالمشاريع
وهيئات

ك-،ثا@علاكاهءك@ءس@8س@@ط:أ@@فىولاسأكاس@8هول3ء4لها@+لهأ*كا@8ول@مأ@ء3

كاكاص@لماهث@،9،،ثاء8

2كه-سلماول340حولولس@4@كال@50ص@كا@ول،3س@33.ولحه،359ث@ءول،

3 ،5@لأ@*"ه،ول8ولول،حله034@وللأإلم@ح0 @مه"03@عح؟*+@38هول13

هط(ول40ول"9،ثه)،.
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الاستفادةعلىالغالبفىمبنيةالأمريكيةالرابعةالنقطة
يرموكنهرمن

وعمشرفىتجرىالتىالانشائيةالأعمالعداوفيماهبالأردناتصالهقبل

اءاجرالتعميرشؤونفىالحاصلالتقدميتضمنبالعراق،الثرثاروادى

سيقوم*التىهىوهذهالرى،مثمماريعبعددتختصخرى2وأعمالبحوث
العرأقى.التعميرمجلسبتمويلها

وافىىمشروععلىالأمريكيةالحكومةقامتسنواتعدةومنذ

لضبطرذلاثع+(،ولكهءول@39ء3"س@3لماولصازوهول؟3)سمىالروأسمهالتنسى،

باسمالمعروفالنهرىالحوضمياهوالصتغلال
الشاسعالوادىهذا

@والصرف،والرىراعةللزالأ-مريكية،المتحدةالولاياتبأواس@

حفطش

وصرلخهالكهربائية.القوةوتوليدالتحريج،وتنظيمالتعربة،منالتربة

أمىالمترالمشروعهذاءلمىتصرف،التزولاالمتحدة،الولاياتحكومة

يةالتعميرالجهودهذهتنائجوأوضحتالدولارات،ملايبنالأطراف

ىالحيرالمشروعهذاباسمالمؤلفانواستعانالمنطقة.هذهلزائرواضحة

فىللبحثضا-اقتبسناهاحاشيةفى.المترجمقولعلىوفكرته-

مختلف
الأوسط.الشرقفىالمياهواستثمارالتعميرمشاريع
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سكانهامعظمفانشىء،كلنجلزراعيةالأوسطالشرقمنطقة

داوهووأهمالرئيسيةالمهقهىالزراعيةوالأعمالالزراعة.منيعيشون

واللجثاي@توالفحمالعرب،وبلادايرانلم@النفلىعداوفيماالدضل،

)السمنتأابةوالترممر،فىسفاتالفووأملاحثركيا،فىالكرومومعدن
فى

جميع
فةومعرمعدنيةترسباتالأوسلىالمثرقأراضىفىليسالمنطقة،

صناعاتلنشوءأسماساوغيرهاالمعادنهذهت@كونوبينماأهمية.ذات

تقدمامايوماالأاوس@الشرقيشهدأنالمحتملمنفليسمحلية،

المنتوجاتباستخراجتختصالتىالصناعاتعداالصناعة،ميدانفىدوليا

المختافة
هماومعا.والمنسوجاتالزراعيةادالموأىالزراعية،السلعمن

مستوىرفععلىمتوممهلمحليةا"الصناعاتهذهنموأنفيهريبلا

شئون@تحسينمعالنموهذايتمشىأنعلىالأوس@،الشرقفىالمعيشة

علىالمنزايدالضغ@اناقعوالوالزراعى.الاشاجفىوالتوسعالزراعة

فيهايتعدىلامنطقةفىالنفوسعددفىالسريعالنموبسببالأرض،

للؤراعةجعلالكفاف،مستوياتلسدالمحاصيلانتاجالزراعىالنظام

مستعجلا.شيئالتقدمهاالحاجةويجعلالأول،المقامفىإهمية

وتوسيعهاالزواعةتحسيندونتحولشتىعواملضاكأنعلى

ومنالأوسلى،الشرقفى
بعضووالجوالتربةفىأساسي@ةاملصهذه

أشدأنغيرالشرقيين.جهودعلىيستعمىأنينبغىالاأصعوباتاهذه

ففيماءداالماء،وجودانعدامهواستعصاءوكثرهاالصعوباتهذه

احا@وسوالسودانوجنوبالحبشةبلادومرتفعاتتركيامنمعينةأجزاء

الامكانياتيقب@دالذىالرئيسىالعاملالماءيعدايران،فىقزوينبحر

فىالانسانية
جميع

كماوافراالماءبدافاذاالأوسلى.الشرقأنحاء
هى

ةكبيرفضلةهناكفليسالكبيرة،الأنهرخترقهاالتىالأواضىفىالحال

من
حاجةلسدكافيةتكونبحيثالحالية،الحاجةعنتزيدالمياههذه

5؟4الأوصطالثرقم-01



منالتالىالنصفحصولها@يتأكدسوفالتىالسكانيةالزيافىإت
هذا

العشرين.القرن
الأاوسلىالشرقعلومعنوانهالذىالكتابوفى(1)

يوجدانهةولهفىواضحاتصويراالحالهذهورذنبونالمؤلفعرصو

وإلنفلى،الماءهماعظيمةأهميةلهماجوفيان،موودانالأوسلىالشرقفى

الأهمية.فىالأولىوللما"إلمرتبة
(2)

ببرورذنجننونوبرهن
أ@ميةعلىاعة

حبىادثانبالقولالمنطقة.ئالزراعبينالخبراءيضممؤتمرفىللفرد،الماء

بسببالأوسطالشرقفىتقعالتىالقتل
عددها@تبلغتكادالماء

@المرأة،بسببالواقعةالقتلحوادث

كشىءفيهقولهوش
منير

)م(الصحة.

هذاوعلى
يصح

@السائلالذهبهوالنفلىوليسالماءانيقالأن

الأوسلى.الشرق

يقلشاسعةبوادفيهاتوجدجافةمنطقةالأوسلىفالشرقغروولا

جافبموسمعامبوجهتتصفوهىالصفر،يصلحتىسنوياالمطرفيها

اشطويل،
دية.المهللزراعةكافيةغيربكميةالمطرفيهيسق@قصيرموسم

فق@/4فانولذلك
للزراعةتخضعبأجمعهالأوسطالمثرقأراضىمق

(4)

يحتشدونلكنهممشهننتا،انتشاراكلهاالمنطقةف@السكانينتشرحينعلى

الجوفية،المياهتستنزفالتىالأنهرمنوبالقربالوديان،وفىالابارحول

مرتفعاتوهىالأمطار،تغذيهاالتىالمرتفعاتمياهاليهاتنصرفأو

عنوينتجالأوسلى.الشرقمنطقةحواشىفىواقعة
منأجزاءانذلك

مسافاتتاكونحينعدىالسكان،ا@خطيرازدحامانىتعاالأوس@الشربئ

والحقيقةمأهولة.غيرالبادية-ومنالخصبة-الأواضىمنشإسعة

9لندن،ا380صالأوسلى،الشرقعلومورذنجتون:(1) 4 61).

.18صالسابق،المرجع(2)

محاضر-(6)رقمالزراعىالتقريبرالأوسط،الشرقتموينمركز(3)

ةاثماهرئالأوسطالشرقفىالزواعىالتقدمحولالمنعقدالمؤتمرجلسممات

ا.@ص..419؟ة)القاهرفبراير/4491.ا.-7بتاريخ

للمؤتمرالرابعةالدورةتقرير(@ول..@.)والزواعةالتغديةمنظمة(4)
ا.@4@واشنطن،8؟91،يونيةا-9؟5ئواشنطنفىالمنعقدة
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هى
يالأوسطلشرقافىالآنتوجدنها0

لهستغلااممايمكنأكثرفائدةاتذاضر

يمكنالتىالمياهلقلةأوالعاملةالأيدىوجودلعدمأمامنه،والاستفادة
الجوفيةالمياهومواردالأنهرجميعمياهاستخدامبعدوذلكتتيسر،أن

تاما.استخداماالمعروفة

فتاريخالأوسط،الشرقفىجديدةمشكلةالمياهمشكلةوليست
للشرقوالأثريةالتاريخيةوالمدوناتتمسه،النيلقصةهومصر

ا@ةوالسيطرالمياهموارداستغلالمدىالىتشيركلهالأوس@

القديمةانجهوده@ذهانالخبراءمنيسيرغيرعددويرىمنها.وألاجممتفادة

منأكبرعددلاعاشةالوسائلالأوس@للشرقوفرت
الذينالسكانعدد

الآن،فيهيوجدون
قلةأوالجوفىمعروفهامتبدلحصولعدمبع

يجمعالرأىانكماالهاطلة.الأهطاوكميةفى
سوءانعلىكذلك

وعدمالغابات،أشجاربقطعوالأرضللماءالانساناستعمال

الهدماشكالوسائرالتعرية،بحصولوبالسماحالرعى،شؤونتنظيم
بوالىالأصقاعمنكثيرتحويلفىففالعاملذلككلوالاندثار،

م@اد

ونالقرخلالتعتبرالتطوراتهذهنتوكاالمزروعة.المساحاتتضاؤلو@

التقدمانعلىالأوسلى،الشرقف@العيشأسلوبمنجزءاالماضية
رالشعوواؤديادالأنجبرة،السنواتخلالالأخرىالعالمجهاتفىالفنى

تحسبر،علىالقياموجوبالىأدياوالذات،الأوس@الشرقفىالقومى

ةللسيطرالبشريةالجهسودوبذلم@المنطقةهذهفىالمعيشةمستويات

أدتممارسةالانسانمارسهالذىالاستعمالسوءواجتنابالماء،على

غيربدراسةالموضوعهذاواختصالأوسلى.الشرقانتاجتقليلالى

يةوالضروالفنيةالمعلوماتفىواسعةفجواتهناكتؤاللاانهغيرقليلة،

التامةللاستفادة
الأوس@الشرقمياهمن

والثمرفىالمياهاردموانالدراساتهذهاستاكمالضرورةويوضح

سابقا.اليهالمشاوالمرجعئورذننجتونماكتبهرأجع(1)
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منوأنالبلاد،مساحةالىبالقياسشحيحةالأوسلى
دارالموهذه

ملي@وناتسع@ينمنيقربماحاجاتتستمدأنيجبنسبياالشحيحة

استهلاكانالمعلومومنمتنوعة.مختلفةحاجاتوهىالناس،من

منقليلةكمياتغيريتطلبلاوالحيواناتالبشر
أنجبولكنهالماء،

الماءاستعمالانثمآخر.شىءكلعلىالاستهلاكهذاأرجحيةتتضح

6معيشةلأنالأممية،فىثانيايأتىالمزروعاتلرى منبالمائة85الى0

ويجبالأرضمنتأتىالسكان
اضالأغرلمعظمالماءيحفلىن2

يتطلبحينعلىالحاجة،بحسبيطلقثمعال،مستوىفىالزراعية
تتطلبهمافانهذاوعلىمطردا.سريعاانحداراالقوةقوليداستعماله

معالدوامعلىيتفقلاالزراضة
وجدومتىالقوة،توليديتطلبهما

"

هذا

ماسبا@أهميته،دثانوياشيئاالقوةتولدأمريكونالاختلاف

الماءالىالأوسلىالثسرقحاجةالى
حسنوبن

المنطقةانالحلى

منوافرةكمياتفيهاتتوفر
الفحم،ترسباتمنيسيرةغيرومقاديرالنفلى

ابعالرالأساسىوالواجبالمؤاتية.الأحوالفىالثمنرخيصةوهى
سلىشالأ،الشرقداخليةفىالأحوالمعيتناسبلاالنقل-أىللماء-

منالأسفلوالقسمالنيل،نهرعدافيماالنهريةالملاحةحيثقليلا،إلا

أ@يؤدىأنالأمولمنوليسالأهمية.عديمشىءم@والضراتدجلة

اسعومقياسعلىالملاحةجعلالىالأخرىالأنهرفىمعقولتطور
البشر@للاستهلاكالماء،حاجاتدير@مشكلةفانولذاعمليا.شيئا

رالأ@فىالمحدودةالاكمياتالىبالقياسالقوة،ليدوت@ووالزراعة،

إلشرقلتعميربالنسبةأساسيةمشكلةهىالساقطة،والأمطاروالآبار

مصدراكذلكقصبحأنيمكنللرىتخزنالتىالمياهأنذو(1)
صناعةأنوالواقعشأنه،يهملماكثيراللماءاستعمالوهذاللأسماك،

الذينالأوسطا@رقلسكانبرةفائدةذاتتكونأنيمكنالأسماك
الزلالية.ابوادمنكثيرايستهلكونلا

ا.انظر.(2)
الشرقفىالمحليةالاقتصاديةالمشاكلبعضمورى:ج.

2صالدولية،الشؤونمجلةئوسط،أ، 3 "ا-2ص(1947)2
يجب

المبتغاةالطلباتهىالمشطقةفىالمرجحةالماءطلباتأنيؤىأن
يبقىأنيجبوبذاالغذائية،دالمواولتنميةالبشرية،للاغراض

."الثالثةالدرجةئيأتىشيئاللقوةالماءاستعمال
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المستقبلةوالحاجاتالحاليينالسكانرفاهيةأنذلكوتقدمه.الأوسط1

ا@طوالاقتصادمنيمكنماقمى2فىالمتيسرةالمياهمنالاستفادةتجعل
@ر

أساسياشيئا

استثمارفكرةالسنواتمنالماضيينالعقدينفىالناسبخيالاستأثرت

الشرقفىالأنهرضب@علىكبيرةآمالعقدالىذلكفادىبأجمعها،الأنهر

ازديادضغ@وتخفيفالانتاجية،@والقوةالانتاجلزيادةالأوسلى،

الاقتصاديةالأصوالتحسينمعمن@،أكبرعددباستيعاباسكان،ا

ااسميطلقلماشعام.بوجه

استثماو@مشروععلىالتنسىوادىسلطة

النهوضيستطاعلمارمزاأصبحبلفحمسب،المتحدةالولاياتف@
.

واستعمالهءالماءيتط@ويعالأوسلىكله،الشرقفىالمعيشةهستوىلرفعبه

لاستثمارالجديدة،الإمالشرارةالتنسىوادىمشروعأنوالواقغ

نهرأىولاعتباوبأجمعه،نهرىوادفىواستغلالهاالطبيعيةالموارد.

ا

منمقداوالاالأنهأرمق
الماء

عظيماجهازابلم@ماكانهفىينحصرأنيجب

البشربة.الفوائدمنكبيرةلمجموعةتسخيرهايمكننافعةكامنةلقوة
(2)

عليهمانشأالتنسىوادىمشروععلىالمنطويةوالفاكرةللماءالحاجةان.ثم

يجرىولذاشاملة.دواسةالأوس@الشرقأنهرلدراسةجديدحافز

علىللسيطرةوأحواضها،الأفهاراستثمارامكانياتعناستقصاءالآن.

سيعوتوم@ناتالفيضا
الكهرنجائيةالقوةتوليداشلرى،باالمزروعةاالساحة

مت
ها،اردو2أولفىالأرضاستغلالدراسةتزالولاالمياه.مساقلى

ةوالسيطرالمياهضبلىبحوثمعجنبالىجنباتسيرأنيجبدراسةؤهى

فعلا.حصلتهابدايةلكنالكهرباء7،لاستثمارعليها

والتىتممتالتىالمشاريععنفضلااليه،الاشارةتجدرومما

ا.هصسابقا،هنااليهالمشاروالزراعةالتغذيةمنظمةتقريرراجع(1)

عنوأنهالذىفىالفصلسردوردللكاتبةوالمجاعة،الفذاءكتابراجع(2)

4)نيويووك،التعرية.ق@دى التنسىوادىمشروعوأضحىا(.@0
ىمجل@رئشىكلابجوردنالمسترتعينماعندالأوسطللشرقنموذجا

الشرقفىالمتحدةيلأممهيئةبمثاتلاحدىرئيساالتنسىوادىمشروع
سلى.والأ
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استثمارالمياءطريقفىتقفخطيرةعقباتهناكأندراستها،تستمرسوف

@رقهماالطبيغية.الالأحومحنشئةالنا.العقباتالىبالاضاهةشاملة،بصبرزتي

منيكبئ
ذرسهابعدبمرور.العقباتتذليلفىوالعلمالفناسثطاعة

تمممسهجملىالانسانيفرضهاالتىالقيودانيبدوفان4مناسبةدراسة

المنطقةلىرسبىظتزدادالقائمةالاقتصاديةالأحوالمعون-بالتعا.
بسبب

هىوضوحاالقيودهذهأشدأنشكولااون.ا@ذلك

بعضهاالأوسلىالشرقبلادتجزالتىالوطنيةدودا@

منقليلعدد@ضاكبعض،عن
الطبيعية-صيماتا@

ديعوكلهاالرئيسيةوالأنهرالأوسلى.الشرقلىالسياسيمةالجيو@وجية

نهرىحرضاستثمارفانهذاوعلىالبلاد.منكثرأولبلدينأمرها

الناشئةالعقباتطريقهفىتقفملهبكا.
أبهثرد@الوطنيةالضصوماتعن

منتأثيرا
هنالكماالعقبةه@ذه

لقياطالمتأخرإلاجتماعىالنظاممن

قواجمد
1

الذىالأوضتملكنظاممثلالاقتصاد،علممبادىءمنليست

لهاتتيسرأندونبالديونالمثقلةالفقيرةالفلاحينطبقةبقاءيخلد

1

سائلالو

فييكوأنودونالمهددة،المجزءةالصغيرةملكياتهالتحسينلوافزا،أو

الأوسطالشرقأراضىمعظمعلىيهيمنالذىوهوالمتغيب،الكبيرالمالك

ىمستأجرحالةتحسينالىتؤفىىالتىواقدابيربالاجراءاتمعنيا

الىيضاف8الأوسلىالشرقسكانكثريةيكونونوهؤلاءأراضيه،
المالوأسقكوينوسائلالحاضرةالالأحودوصلىهناكليستأنذلك

بو@تتيسرلاكماالباهظة،المشاريعتكاليفلسدالفرورىالمحلى

الاعتيادية.بالطرقالأجنبيةالأصرالرءوسعام

ان
ذلكئأساسيةعقبةوالمهارةالفنيةالمعلوماتوجودعدم

@

مؤتمرهافىوالزراعةالتفديةمنظمةالحقيقةبهذهفتإعتر(1)

الآنهارلبعضتهتمأنوسطا،الشرقحكوماتالىطلبتاذالرابع،

هذهالىوطلبتالمياه،بمواردتختصدائمةاتفاقياتالىصولللووالنهيرات

8واستغلالهاالمشتركةالمياهموارداستثمارئتتعاونأنال@ومات

.18صالسابق،المرجع



الناش@ئةالعقياتانوالخلاصةلشإنأ\(.ا.
عن

المصاع@لاالحقائق،هذه
الأؤسلى.الشرقفىالمياهاستثمارتعرقلالتىهىإطبيدية،ا

فىالمياهاستثمارباهكاتياتشاطةاحاطةالثالىالبحثيحي@ولا

معنىلأنهالأوسلى،لشرقا.
ادىومشاريعتشبهالتىبالمشاريعفقلىص

علىالزواعىللاقناجالفرصتهيئةالىتؤفىيأنكنو@لتنممى،ا:

المجالهذافىكاملاالبحثهذايكونأنيمكنلاانهكماوالبمع.مفيان@
صالمعلوماتيازدياد@تؤجدأن-يمبهنأخرىامكانياتلأنلضيق،ا.

كهأره2طبائععنالعلميةالدراسةوبازديادالأوسلى،الشرقمياهموارد
لحددموجزوصفالتالىفالبحمثهذاوعلىوأحوالها.

المشاريعمبن
قتالوفىتكونالتىالمياهلاستثمارالمتعددة،الأغراضذاتالاكبيرة

أنسببئوالتىالأوسلى،الشرقفىالجدىالبحثموضوعالحاضر

قبل.منبدىءببعضها

ايخلحوض

علىويحتؤئمربع،ميلهليودعلىتزيدمساحةالنيلحوضيشمل

العالمأنهارمنآخرنهرأىأجواءتنوعها@تفوقاءأص
(2)

4

"

فهو

قسمأاشأوغندايختضن
لخبشة،وا-وكينياالبلجيكية،نجووالكونيقاتنجامن

البلادهذهاعتماددرجةلكنالمزروعة.مصروأواضى+السودانمغظتمالف

نريرودوبىينالسيدةكتابفىالعامةالمشاكليهذهتفصيلراجع(1)
1لندناالآوسطالشرقوالفقرئيلآرضوعنوانه 9 رتطووكتاب8(،4

4لندناكينب.،.لمؤلفهالأوسلىالشرقفىالزراعة ةنشروا(،@6

ناحيةوهنالث.2@ا-5صقبل،مناليهاالمشاروالزراعةالتغذيةمنمظمة
الماءلحقوقالمعقدالنظاموهىالنظز،تلفتالأرضتملكنوأحىمن

"

الذى

ف.ر.كتبهوماالسابقينالمرجعينراجعالأوسلى.الشرقبهين@فرد

ةاشارمعالأوسط،الشرقئالمياهلمواردالمحلىالضب@كتابهفىجاردين

المشارالأوسطالشرقتموينمركزنشرة"،القانونيةالناحيةالىخاصة
8صسابقا،اليها ا-.1.91

دجلاسكتبهماراجعالنيللحوضأوفىوصفعلىللحصول(2)
فىمنشوروهوالنيل،وادىئوالسياسةالجفرافيابعنوانارىفي

2ص(10949)الثالثةالسنةيلاوسط،رقالث@مجلة 6 0@7.
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هرتفعاقهفىالهاطلةالأمطارفتغزومواقعهاباختلافتختلفالنيلعل!

السنةءفىبوصةستينؤهاءمعدلهاويبلغتان@،بحيرةحولالحبشة

ائيةالاستوالنيللمجارىالتابعةالبحيراتبفنطقةالمحيطةفيإلبلادمقطوص@

مماثلةتكميا.
طولعلى.التساوىمنشىءفىتتوزعوهذهالأمطار،من

يجلتدوبافتتناقصوتا،متفاهطولارالأطاتهطلوفىالسودانالسنة.أيام

الىحو-15العرضدرجةأىفىالخرطوم-تبلغحتىلىالشماهألاتطفى

شمال!،المصريةوالدلتاعطبرةبينماوفيماالسنة.فىبوصاتالثمانى

عددهميبلغالذينالمنطقةهذهسكانويعتمدتقريبا،المطرهطولينعدم
علىبأجمعه-النيلحوضسكانثلثىأومليونا-عشرينمنيقربما

لسدطالنهرمياه
تعطىانالطبيعىفمنهذاوعلىالسنة.طولجاتهم

تنظيمبشأنتتخذالتىالقراراتفىالأرجحيةمنمقداراممرمصالح
النهر.جريان

ومن
الأساليبتتبعقؤاللاالمصربةالزراعةانالشائعالخطأ

الماضى،القرنفىوقدتزراعيةثورةأنالحقيقةاذالبائدة،القديمة

به.والعنايةالرىأساليبفىأثرتكماللزرح،المحاصيلانتقاءفىفأثرت

المحاصيلأعظمليصبحما،لدرجةالحبوبمحلحلالقطنأنذلك

مل2وهناكالاقتصادية،والأهميةالمساحةفىالأرززراعةواتسعتقيمة،

منوالأهموالفوابهه.الخفبرواتاشاجفىهامازدياد.فى
جصولذلك

الحياضطريقةلأنالمستديم،الرىالىالحياضرىمنالانتقال

السنة،فىواحدمحصولبزراعةالاتسمحتكن@لمالتىالتقليندية،

استعيضالمنزايدين،السكانلمعيشةالكافيةالوسائلتهيئةتستطعولم
وصاربالماء،الحقولانغماربطلالنظاموب@ذاالمستديمالرىبنظامضنها

خلالمحاصيلعدةاوزراعةالسنة،أيامطوالبهامدادهاالمبكنمن

النهر،منيضخأنيجبالحقولالىالماءولايصالواحدة.س@

هذهعداوفيما5القناطربواسطةالترعةستوىرفعءمنبدولا

خزانأتالانتوجدالدلتا،وفىالنيلعلىأنشئتالتىالكثيرةالقناطر

خلإلالماءلخزنثلاثة
انأسوخزانوهىالسنوى،الفيضانموسم

؟51



تجخوالذىمصر،عنقأحياناعليهيطلقالذى
بلاوينخمسةسعته

داخلبنائهمابرغماللذانوسنارالأولياءجبلوخزاناالمكعبة،الأمتاوهن

ونصفأنينبليوأولهماويخزنهصرية،لادارةيخضعانالسودانحدود

البليون.أعشارستةنيهماوثاالمكعبة،الأمتارمن

تمالذىالمستديمالرىنظابمعنفضلاالخزانات،وهذه
"

بشببها،

ى.الممرالؤراعىالانتاجفىهائلةقابليةعلىالحصولالممكنمنجعلث

الفيضانخطردفعتستطعلمالخزأناتهذهلكنكذلك.السكان.وفى

@تستعمللاأنهاكماالمفرص@،
كليا.استعمالاالثيلماه

5
اضالمجةمرافقلانشاءدراساتبدأتأتمبوجهالنيللتسخير1

مدةمنذلذلكالخطةضدتوا؟للخؤن،
منالغرضوسيكونالزمن.من

العالبى،السد.خزانمثل4دة،الجدالانشائيةالأعمالببعضالاضطلاع

خزانبهيقومالذىالسنوىللتخؤينالحالىالاستيعابيزدادان

تتملمواذاالسودان.فىوسنارالأولياءجبلوخزاناممر،فىأسوان
ات،البحيرفىالقائمةالخؤاثاتعلىفيتحتمالانشائية،الأعمالهذه

خلالالنرائدبالماءتحتفلىن@الأزرقوالنيلالأبيضالنيلمنابعحول

المنخفض،الفيضانسنواتخلاللتستعملالعالى،الفيضانسنوات

الفيضاناتتعاقبكانولماالمدى.الطويلالمائىالخزنالىنطمئنوبذا

للحسابأساساالقرناتخذبه،التكهنيمكنلأوالمنخفضةالعالية

وأخيرا."نىالقر"الخزنباسمالقاعدةهذهعلىالمياهخزنفسمى

لمجهيضيعالذىالحالىالتبذيرلاجتنابالسد،تحويلقناةصممت

السد.صمشنقعاتفىضياعاالأبيفىالنيلمياهمنبهزأ50)مقدار

ضمهربدايةبينالمتيسرالمائىالنيللمعد"الحاضرالوقت@ويتألف

1علىيزيدماأسوان،@قياسهبموصيوليه،شهروثهايةف@براير 5

الكميةهذهالىيضافبمالاعتيادىالنهرجرىمنمكعبمتربليون

منمكعبمتربلايبنثمانيةالىص
افلاثةالخزاناتفىالمخزنالماء

جموعغيرأنالموجودة،
عنيقصرالمعدلهذا

والسودانممرحاجةسد

لأ53



بليؤفثثلاثينزهاءتبلغالتىوهىويوليه،فبرايرشهرىبينالمنتظرة

ضد@للنيكالموضبىعةالخطةتسدأنالمؤملؤمنمكعب.متر

مجموحالىيضافبأنالاضافية،الحاجة
ونبلباوالعشرينالثلاثة

لى.،العا.السدخزانمنمكعبمتربلايبنثلاثةحوالىالحاليةمكعبمتر

فكتوريا،بحيرةأوالبرتبحيرةمنمكعبمتربلايينخمسةوحوالى

تانا.بحرةمنمكعبمتربليونينوحوالى
فىا"ءخزنانالمقدرومن

ملايينثلاثةؤواعةالممكنمنسيجعلالعالى،السدخزانوئالبحيرات،

سوفالتىالقوةانذلكالىيضافوالسودان.مصرفىاضافيةفدان

منلقربباتنولد
البلادتزودسوفكذلك،انأسوولىالخزانات،هذه

الصناعى.التقدمهنابعمنبمنبع

منتفيدسوفالتىالرئيسيةوالبلاد
مصرهىالمشروعهذ!

غبرؤيادةالزراعىلماجهماازيادةمنهماكليستطيعوسوفوال@بودان،

دتفيهأنالبلجيكية،نغووالكووأوغنداوكينبباالحبشةأمايسيرة.

من
البحيراتخزاناتعلىالمائيةالكهربائيةالقوةلتوليدمحطاتانشاء

(1)

بانشاءالقيامقبلمعاهداتعقدتتطلبالدوليةالمشروحصبغةانغير

بالمفاوضاتالاتجاه،هذافىالتقدممنشىءحصلوقدالمحطات،هذه

تشتملوهذهوالسمودان،ومصربريطانيابيزأجوتالتى

9سنةففىالمالية.والمشاوكةالفنيةالمشحاكلحولالماقياتعلى 4 بمبجبرا9

شلالاتسدبشأنالأهريعنيهاالتىالبلادبينرسميةاتفاقيةجملىالتوقيع

ويجبأوغندا(،اأوين
1 البلجيكمةالحكومتينمعالاتفاقيتمن0

تخصهما.التىالمناطقتمسالتىالمشاريعحولطوالخبشية

عطبرة،نهرملتقىبينماهكانفىالعالىالسدخزانينشأوسوف

ووآخروهو
ىؤيجرحلفا.ادىوفىانيةادلسواالمصربةلحدوداوبينلنيل،اافد

بنيقربفيماوالآخرمروى،منبالقربأحدهماموقعين،@الانالنظر

مصرعلىيصعبالأماكنوهذهمصرجمين.البعيدةللمسأفةبالنظر.(1)

منتستفيدأن
المائيةالكهربائيةللقوة..محطةانشاءتنوىمنهاالقوة،هذه

أسوان.خزانمنباالمرب
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بينللرئالمتيسرالمائىالمعدلفىالخزانهذايزيدوس@وفدال.شلإل

لأنهمصر،مستقبلنيؤم@لاوفسهبذاته-لكنه-ضان،الفبأوقانة

مؤاسمملاستعمالها@الفيضانمواسبمفىالمجاهخزنيهىءسوف
عالغيرالفيضانكانواذاالحالية،اناتالخزتمعلكمااطى،الوالمنسوب

للخزنالماءيتوفرلافسوفاستثنائيةسنةفى

/

سلسلةفىالآنينظوالأمدطويللخزنخطةاعدادولأجل
يعالمشارهن

وكيوجا؟-والبرتفكتورياالوسطى-أفريقيابحيراتخؤاناتلانشاء

1سنةسبتمبروفىالحبشة.فىتانابحيراتوعلى 9 @اتخذت49
و
ة

سدلانشاءمقاولةعلنت2حيثالمشاريع،.هذهبعضلانجازرئيسية

يسمحوسوفريا،فكنوبحيرةمخرجفىأوينشلالاتعلى
اكمبترذلك

مناضافيةمكعبمتربليونمئتى
فجطةانشاءذلكيتضمنوسوفالماء،

الىالببرتبحيرةتتحولانكذلكوالمأمولالكهربائية.القوةلتوليل!

علىالكائنةنيمولىسد@بانشماءالدائم،أوالقرنىللخزنخزان
فىأوالسودان،حدودداخلالبحيرةشمالىمتركيلو235مسافة

النهائىألبرتبحبرةاستيعابيكونأنوالمنتظرأوغندا،ئاقعةالوموتير
4 مكعب.بليونا.5

اهكانياتتتضحالبحيرالت،لهذهالعظيمةالخزناهكانيةعداوفيماا

يبلغوهة@.بينها،ودالموصالارتفاعاختلافمنالكهربائيةالقوةتوليد
جو
17لقا 0 قدم.0

ضمياعدونالماءنقليضمنالعظيمةالخؤاناتهذهمثلانشاءانثم
ثتحوبالثيخيرحجمهمنبالمئةخمسينيفقدالأبيضالنيللأنمفبربى،

وليلولةنيمولى.جنوبىالكائنةالسدمسشنقعاتفىالناميةالنباتات

اسمعليهطلق2والمياه،لتحويلنهرلحفرالخطةوضعتالضياع،هذاون؟

يبلغوسوففيها.يسيرالتىالقريةاسموهوجوتملى،ممر

اممابئوسميكةوبلاكهرستكتبهفيماالمفصيلاتراجع(1)

.7المجلدالمصرية،العموميةشفالالأوزارةالنيل.حوضعنوانهالذى

هرثعا)ا
1ة، 9 46).
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5حوالىيحملهاالتىالمجاهضدار اليوم،فىمكعبمترمليون5
4قدرهأقمىحدحملعلىقادرااقديمالنه@مجرىحينعلى 5

منمكعبمترمليون
ظالماء،

تكفىكميةوهىالطغيان،موسموج

الماءمنضختتضمنبديليةمشاريعوهناكالملاصةباستمرارللسماح
عنعوضاالسد،مستنقعات

المياه.لتحريلنهرانشاء

الجوتملى،ممروكذلكفكتوريا،وبحيرةألبرتبحيرةمشروعاأما

سبعىحوالىيستوعصالذىالأبيضالنيلنهرفىالأولالمقامفىلرلو

.

مجموع
أيأممتساويا@والانصرافارفين@اشالنيل،لنهرالمائىالمعدل

السنة،
اضرا@الوقتفىيستعمللاالأبيضالنيلأنالمعلومومن

للخؤنمماثللمشروعتصميموهناكالسودان.فىواسعبمقياسللرى

أنهوالمعروف@الأزرق،النيلعلىناتابحيرة/فىينشأ"القرنىلاالدالم

السبعويأتىالنيلى،مياهأسباعأوبعةحوالىمنهيأتىالأؤرقالنيل
امصدرالأولالمقامفىالأزرقايخلياكونولذاعطبرة،منالباقى

السوفىانبلوحدهامصرالأؤرقالنيليخدمولاايخل.لفيضان

الكائنةالجزيرةفىالسودانيةألاستثمارمشاريعالأخصوعلىكذلك،

وهناالحبشية،الهضبةفوقحوضفئناتابحيرةوتقعالخرطوم.جنوبى

النيلبحيراتفىكماتقريبا،التبخرلمقدارمساوياالأمطارمقداريكون

ت@يستغلسوفتانابحيرةفىخزانانشاءفانهذ!وعلىالأعنى.
يفر

وهناكفكتوريا.اشألبرتفىبحيرتىالمياهخزنعمليةويتممالأزوق،النيل

ايخكلأنالمائية،الكهربائيةالقوةتوليدنياتامكاذلكالىبالاضافة

يسير.غيرهبوطايهب@الأزرق

غيرمسافةتانابحيرةعنتبعدالتىأيساتتسشلالاتأنويبدو

المؤسفانهغيرالقوة،لتوليدالمناسبالموضعالأخصعلىهىكبيرة
الخزنعمليةمعيتعارضربماالأؤوقالنيلمنالكهربائيةالقوةتوليدان

@بئالمنحصرةالمدةعلىيقتصرنلىيبدولا"،القرنى"الدائم

نيه.ويوديسمبر

قناةمشروعالأعلى.النيل3مشاركتابفىذلكتفصيلاتراجع(1)

ا.@36ة،القاهرالعمومية،الأشغالوزارةالجونفلى،



مصرىهشروعالنيلتنظيممشاريععنتمامامستقلةبصورةويوجد

الفرقهمنالافادةالىيهدفوهوالمائية،الكهربائيةالقوةلتوليدصرف

فىالكائنطارةالةومنخفضالمتوس@الأبيضالبحربينالمستوىفى

المستنقعاتوخدمتبرقة.وحدودالنيلوادىبينتقريباالطريقمنتصف

كان@تاذالثانية،العالميةالحربفىالحلفاءجيوشالمنخفضهذافىالمالحة

والمنخفض.البحرساحلبينالمنحمرةالضيقةالأراضىعنللدفاعمحورا

ضاأرالحاضرالوقمتفىالبقعةهذهتعدالاستراتيجية،قيمتهاعنوفضلا

وأتماقبقنواتالمتوسلىالأبيضالبحرمياهاقتيدتفاذاتماها،مواتا

يصبحفسوفالمنخفض،الى
علومنالمنحدرالمجرىاستطاعة@

البلادمنكبيرقسملتغذيةتكفىكهربائيةقوةديولهأنتقريباقدممئتى

تجعلسوفالمنخفضفىالمتراكمةالبحرمياهتبخرانكماالمصربة،

للملحمتسعةصناعةنشوءالممكنمن

الغوروادى

خليجالىتركيامنالشرقى@المتوسلىالأبيضالبحرساحلموازاةفى

لبنانفىم@نهنقطةأعلىتقعغائروادأوجيولوجىخندقيمتد@العقبة

البحرمنخفضفىمنهنقطةأخفضتقعكماالقديمة،بعلبكمنبالقرب

والأردن-والليطانىالعاصىثة-الثالىالأنهروتجرىلعميق.ا@الميت

المائىالتجهيزمصدروهىروافدها،معالوادىهذافىجريانهاهعظم

معوالأردنية.والمملكةسوريامنولأقساموفلسطين،للبنانالرئيسى

منمقدارامجراها@تحملالأنهرهذاان
النيل،يحملهمماباكثيرأقلالماء

محتشدةبلادفىتجرىنهاباكوتزدادفأهميتهاالكبيرة،العراقأنهرأو

كثيفااحتشادابالمببكان

.62صالساجمق،المرجعورذنجتون،(1)

ص؟6.السابقالمرجعورذنجتون،(2)
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هىالغووبوادىالمحيطةالمنطقةبهاتتصفصفةأعظمكاذتوربما

الكبيرالتباينعنالناتجالاختلافوهولمالجوفىالشديدهالاختلاف@

الونيزل!الذيننهاسكابينظهرتالتىالحضاراتوتنوعالارتفاع،فى

قصبووالموزالنخيلوينمونات.والدياوالأممالأقواممنخليطايمثلون

ا@ضيةالفواكهتوجدأنيمكنكماالمنطقة،هذهأجزاءبعضالسكر@

فىوالتفاحوالكرومالزيتونيجودحيثبأجمعه،الساحلطولعلى

ل@

كماالجبال،فوح
بينتتراوح-الحقليةالمحاصيلمنمجموعةتزوع

ويعيشالبقاع.منالعاليةالجهاتفىوالبطاطاالسكروبنجرالحبوب

السنةوالمسلمينوالدروزلزاليهود،المسيحيينمنخليلىالبلافىهذهفى

الأشجاوبساتينزراعأنغيرالوثنية.المعابدخرائببينوالشيعة،

يزرعونالذينوهمالمصاطب،فلاحةومزاوعىالحديثة،الحمضية

البدأةالرعاةجوارفىيشتغلونالجبلية،السفوحف@والزيتونالكروم

الأشجاوباتلافالتربة،تعريةعملي@ةفىوضأنهم@ماصتؤثرالذين

جيري@بذلهاالتىالمضنيةالجهودونيعي@وبذاات،والشجير
ا

ون.المستقرنهم

الأفاكارمنكبيريتيسرءددحينعلىانهيحدثكهذهأحوالوفى

يعالمشارمنيقملمدة،الموصالمائيةالمنابعاستثمارحولالمتضاربة
ا

لايخففومترابطا.استغلالابمجموعهاالأنهرلاستغلالالقليلالاالاكبيرة.

عدديتقاسمهاالمنطقةهذهكونالمثىءبمضولوالوضعهذاصعوبةمن

فدسطين،بتقسيمالتعقيداؤدادبلالسيادة،ذاتالمستقدةالدول!من

وينطبقد.واليصالعرببينالأخيرةالحربأعقبالذىالخلافوشدة

البىاقعينالنهرينعلىينطبقمماكشالأودنهحوضعلىشكبلاهذاكل

منأبعد
الوادى.فىشمالاذلك

بيةالغرلبنانسلسلتىبينالشمالى،لبنافيفىالعاصىتهروينبع

ىجرالذىالماءمفدارويتراوحالخصيب.البقاعوادىفىوالشرقية،

يجرىوهوالثانية،مكعبا@متواعشروسبعةستةبينرا@هذافى

هذاوفى.ميلا.الثلاثيننحومسافةنيةلبناأواضفىشمالا
ىمجرمنالقطاع

مساقطهولاستغلاللبرى،إمياههمنشىءلتحويلخطةوضدتالعاصى
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وتزدادالغرض.لهذاصغيرةمحطةبانشاءالكهربائية،القوةتوليدئ

بعدكلها،المنطقةاسلاكبشبكةالمحطةربطتاذاالمشروحهذاقيمة

قلاذاالليطانىتصريفلأنالجنوب،فىالأكبرالليطانىمحطةتنشأأن

يبقىالشتوىتصريفهمنبالمئةعشرةمنيقربماالىالصيفلظى

@منجزءايستمدلأنهالتصريف،فىمثابرةكثرالعاصى
اهه

من

الثلوج.ذوبان

وهىحمص،بحيرةيدخلالسوويةالحدودالعاصىنهريعبروعندما

موقعفىقناطربتشييدتكوناصطناعىخؤانالحقيقةفى
رومانىسد

ومنقديم.
أرضيدخلحتىالشمالنحومتجهاالعاصىيجرىهناك

يعمشاربعدةالقيامويمكنالمتوسلى.الأبيضالبحرفىويصبتركيا،

الحكومةالآنتدرسهمماسوويا،فىالرئيسىالعاصىمجرىطولعلى

فائدةالمشاريعهذهوأكثرالسورية.
الغابهستنقعتجفيفمشروع

قاعهيتألفالذى
وهناكالعلويين،جبالسلسلةأسفلفىخصبةتربةمن

منأبعدالواقعالرجحوض11بؤلاصرفمشروعأيضا
شمالا.ذلك

غيرمقداراتتطلبالليطانى،مشاريعومثلهاالعاصى،مشاريعأنءلمى

ماةالأيدىكثرةانجازهاعلىيساعدالتىالترابيةالأعمالمنيسير

دبىوهذاوعلىاالشرقلأحوالبالنسبةالأجور،الرخيصة

عددفيهمايتوفرمعاالبلدينلأنمغر،شىءالمشاريعهذهتحقيقالآن

العاطلةالعاملةالأيدىمنكبير
منالعرباللاجئينبوجودالعملعن

فلسطين.أهل

كماالليطانى،وينبع
لكنهبعلبك،مياهمسيلمنالعاصى،ينبع

البقاع.وادىمخترقاالجنوبنحويتجهمعاكسامجرىانسيابهفىيسلك

المتوسلى،الأبيضالبحرفىليصبالغرب،الىفيتجهالليطانىيدووثم

م@نبعويقعصوو.القديمةالفينيقيةالبلدةمنبالقرب
علىالنهر.هذأ

خمسينمسافةمعتدلاانحداراوينحدرقدم،.آلافثلاثةيبلغارتفاع

عنفضلامنبعه،منميلا
يضلأنقبلالأخيرةميلاوالعشرينالخمسة



هذينئالليطانىنهريخثزقهاالتىالأراضىتكونهذاوعلىالمصب.

ى.للرصالحةحوضه-منالأعلىالقسمفىالأخصوعلىالقطاعين-

لتوليدموقعايكونأنيصلحوهوالتحدر،شديدفهوالأوسلىقطاعهأما

رالمحصوفىقياسهدعفالنهرتصريفويتراوحالمائيةالقوة
ة

أهتاروثلاثةينايرشهرفىالثانيةمكعبا@مترا32بينالمنبع،منبألقرب

حتىالكهربائيةالقوةلتوليدالفرورىالماءويقلأغسطس.فىمكعبة

عن
عندماالصيف،ألثمهرخلالالأدنيالحدهذا

لانجازالاجراءاتتتم

نجزنالاالصعوبةهذهعلىالتغلبيمكنولاأخرى،رىمشاريع

استقصاءاتاجراءالأمرهذاويتطلبالشتاء.فىواسعبمقياسالمياه

فيهينشأموقعينأوسوقعأنسبتعيينليتسنىمفصلة،جيولوجية

فىالرىنظامعلىتأثيريحصلأندونسدان،أاشواحدسدفيهماأو

ةالقوهذهلتوليدقعملسوفالتىالمكناتأنوالمعروفالنهر.أعالى

وا@.كيلوأل@فخمشينقدرتهاتبلغأنيمكنالمائية

المستحصلةالاكهربائيةالقوةبشبكةوبطهاالممكنالثالثةوالسلسلة

منالكهربائيةالقوةتوليدمحطةتكونوالليطانىالعاصىنهرىهن

وعندالليطانى.ملحقاتاحدىوهىيمونة،بحيرةمنالمياهتساق@

الثلاثالتوليدمحطاتمنسنوياالناتجةالقوةمجموعيكونذلك

48الىحو الاستهلاكعنالقوةهذهوستؤيدالمساعة،فىاوركيلومليون0

مثلوتقرنمرات.ثمانىمنبكثرلبنانفىالك@ربائيةللقوةالحالى
تؤدىسوفوهذهالأخرى،الاستثماربأعمالعادةالمشاريعهذه

ةالقوديرتص@بمشاريعأووافرة،زيادةالداخلفىالقوةاستهلاكلمزيادة

رالمجاوالبلادالى
ة.

وهذهوبانياس،نىوالحاصبااللدان.جداولمنالأردننهروينبع

نجبلسفوحمنتنبثقالتىالبريغيتأنهرومنالعيون،منماؤهايتكون

هيدرولوجية.دراسةالليطانى،العال:عبدى.راجع(1)
.(819؟وت،بيرإ



الحولة.لبحيرةالعائدةبردىمستنقعاتفىوتلتقىلبنان،فىالشيخ

هناكومن
تخرج

ىحرالذىالأردنفتاكونالجداول،هذه

يهب@وطبريةالحولةبحيرتىبينالتسعةالأميالوئطبرية،بحيرةألى

9مقدارالأردن 0 0

نهريتصلهباشرةطبريةبحيرةأسفلوفىقدم.

وبينبينهاالحدودفيكونسوريا،@ينبعالذىباليرموكالأردن

اذوالأردنها.لمسافةالأردن
عنالمنخفضالميتالبحرالىعابرايجرى

13حواثىالبحرسطح 0 0

هسافةرفيقااثخفاضامستواهينخفضقدم،

لكنهميلا،وستينخمسة
مسافةالواقعفىفيقطعكثيراتعرجايتعرج

ميل.هئتى

باءالاكهرشركةاهتياؤالأردننهرمنالمائيةالحصيلةفىالآنويتحاكم

اا@ولوآخر،غرضلأىالماءاستعمالحقتمتلكوهىالفلسطينية،

يحتفلىبالأردناليرموكاتصالفعندبتبصرالحقهذاتستدمل

بوبالمياه
سد،اسطة

قدما@يقاربعلومنبالهب@وورلهايسمحثم

نجميعأعشارتسعةحوالىتبلغالتىالكهربائيةافوةلتوليدوذلك
فلسطين.استهلاك

منخفضاالأردننهرعمقيكؤنالسدتحتالموجودةالهوةوفى
عن

الوقتفىاقتصادىغيرشيئاللرىالمياهاستعمالفيجعلالوادى،قاغ

الافادةتقتصرولذاالحاضر.
بضغعلىالميمتالبحرجنوبفالأردنمن

الشاهقللعلوبالنظرباهالة،تكاليفمعظمهاتستهلكأهلية،مضخات

الوادىمستوىالىليصلالماءاليهيرفعأنيجبالذى
2

دنالأرنهرمياهمنللافافىةالمتعددةالأغراضذاتالمشاريعوأعظم

سمىالذىهولأنهلاودوميلك،ك.و.باسمعادةيقرنه@ثروع
هذا

أغلبهايأتىالتىوروافدهالاردنمنابعالاهتيازهذالايثمممل(1)
ةاقولتوليدصغيرةمحطةمثلاسووياأنشأتحيثفلسطين،خارجمن

اليرموك.علىامهربائيه

كتبهماوانظر.53صلسابق،االمرجعورذنجتون:راجع(2)
الثالثالفصلئلاودرميلككلىوولتر

الميعاد.أرضىفلسطين،من

1لندن؟ورك،يو)نيو 94).
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التنسىوادىمشروعلاسمتقليداالأردن.،وادىسلطةباسمالمشروع

وضعالذىهوؤلأنهالمتحدة،الولايات:ئ
التنف@ينهماصيل@

الأردنية.للحكومة

هذاأهدافوتنحصر
ىمستوالىالأردنمياهتحويلفىالمشروع

بحفرطبرية،بحيرةأسفلفىالكائن.الفلسطينيةالبههرباءشركةخنران

فىواحدةتصبحبحيثمستواهما،أومستواهايرتفعقناتينأوفناة

الأراضىالىبالجاذبيةالماءانسبابليسهلالوادى،جانبىمنجانبكل

منيوفرسوفالمشروحهذاكانولماوالزاجورس.نلرىالقابلة
الماء

قسمافانالأردن،وادىيحتاجهمماأكثر
منيحولأنيمكنالنهرمن

لأجلواقريبة.الوفىيانوسائرصفدسهللارواءالحولة،بجبرةفوق
ةالقوقوليدعلىوالاستمرارالميت،مستوىعلىالمحافظة

ىليجردابيرالتتخذسوفم@النهربطريقفيهاالتوسعمعالكهربائية،

الماء
يرجحواتماققنواتفىالمتوسطالأييضالبحرمن

منتبدأان

فقلى.ميلاعشريناشخمسةبعدعلىالكافنحيفاخليج
المسترويتوقع

فىالمائيةالكهربائيةالقوةلتوليدالفعلىالمياههبوروانلك5لاودو

عدد
سينتج@الواديفىالتولدمحطاتمن

76جمهيتراوجأفىنىحدا 0 0
0
0

1و 0 0 0 خطلىهذهالقوةوتوليدالرىببشابىيعوتلتحيئواور.بهيلوا0

الرعى،وتنظيم)البزل(،والصرفالفيضاف.،وضبلىالماء،لحفلى
لتحريجاو

ومع
2كثنرةدراساتان

وادىسلطةفواحىمختلففىجريت

ضاكيؤال.لاالأردن،
@

فماكثير.
بأ@4والمشروعيدرس.أن.يجب

للنقالققابلكتبمماوالكثيرعديذة،ومطبوعات.لنشراتموضوع

المشاكلعنالنظرفبغضالكثيرة.المتعارضةللمصالجبالمنظروالجدل،

الامتياؤأصحابمعالأهرتسويةضزورةمثل.نوية،الثاوالعقباتالطبيعية

أمارئيسيتان.صعوبتانتعترضهالجبارالمشروعمذافانالحالى،

عثصر.الحأديالفصبلانسابق،المرجعلاودرميلك:)أ(
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البحرمياهلأنبالنظرلاجدا،باهظةالتكاليفأنفهىالأولىالصعوبة

الوديانلأنبالنظربلمسامية،صخورفىتحفراتماقفىتقادأنيجب

بمنحدراتتمراختراقهاالجانبيةالرىجداولعلىيتحتمالتىالعديدة

للبرهنةبحاجةتزاللاللمشروعالاقتصاديةالفائدةانثمأيضا.الوادى

أعقدولعلعلي@ا،
من

الانسانيدصنعمنهىالتىالصموبةهذه

تنفجرمنابعهاندول،عدةفيهتشتركوادفىالأردنجريانعنوالناتجة

را@كانكماوسوريا،لبنانفى
فلسطينبينالحدوديكونتمسه

المملكةاتسيطر@أراضفىيجرىالانوهووالأردن،

الضضامةهذهمثلفىوهشروعأخرى.جهةمنائيلواسرجهةمنالأردنية

التامالتعاونبحصولالاجحةنا.بصورةويسيربهيضطلعأنيمكنلا
مهاتماالمستطاحمنوليسماتهم،حاكوعنفضلابأجمعها،المنطقةسكانبين

الأقل.علىكلهاالمظقةفىالاقتصاديةالوحدةمنمقدارحصولنجعدالا

منكبيرعددهناكالثلاثة،الأنهربهذهالمختصةالمشاريعخلاوفيما

اهيمابرأنهرمنالكهربائيةالقوةليدتومشاريعوأهمهاى،إلصغرالمشاريع
الغربية.لبنانمنحدراتمنتنبعالتىالصغيرةالأنهرسائرشوالبارد،/

الجنوب،نحويجرىجدولالىاليرموكمنقسمتحويلمشرؤعوهناك

وعمشرمغيتعأرضمشروعوهوالأردنية،المملكةأجزاءبعضلارواء
فىاالكائنةالحولةمستنقعاتتجفيفومشروعالأردن،وادىسلطة

منالمحولبالماءالنقبارواءومشروعبعد،فيماوويهافلسطينشمال

المتوسلىالأبيضالبحرالىيجرىالذىالعوجةنهرومشروعالينابيع،

تلمنيقربفيما

وخاصةالساحلية،.تركيامناطقفىوافرةبكمياتالأمطارتسقلى

الهضيةأماكذلك.الشرقيةمرتفعاتهاوف@الأسود،البحراحلسو

العالية،الجبالسلاسلالبحاركاتعزلهاالتىوهىالمنبطحة،الوسطى

فىالمطرمقداريبلغبلالسنة،فىبوصةعشرينعنالأمطارفيهافننقل

1 6



الهضبةقلبئأىمنها-قسموفىبوصة-،عشرةخمسمنأقلىمعظمها
انالوسطىالأناضولبهتتصفومما.بوصات.ثمانىمنأق@ل-

تتألفالمزروعةالأراضى
الإبار،مراكزهامتقطعةهندسيةدوائرأشباهمق

وتتصفهواءلى.عمليومفىالثوريقطعهاأنيمكنمسافةأقطاووإنصاف

جوبهيتصفالذىالطويلالجافبالموسموالجنوبيةالغربيةا:لسوأحل

المتوسلى.الأبيضالبحر
"

التركيةالبلادهعظمتعانىلافبينماهذاوعلى

المياهعلىللمحاف@ظةالوسائلاجماديثبغىخطيرة،بدوجةالماءقلة

الرقعة-توسيعالممكنمبنيكونحثىتامةفائدةمنهاوالافادةالمتيسرة،

وغذأءأحسن،غلاتعلىوالحصولأكثر،محاصيلوزراعةالمزروعة،

انات.والحيوالبشرلاهتهلاكأفضل

أسبابفهنالكتركيا،فىالمياهلاستثمارممتازةامكانياتوتوجد

لكنهالمالجوفيةالمياهمنعظيمةمواردفيهاالبلادبأنللاعتقادتدعو

فهىللعيانإواضحةاالماءمواردأمامنتظمة.دراسةالىبحاجةتزاللا

وانبجىفىأوالوسطى،الهضبةاما@تقريباجميعهاالواقعةالأنهر

دالأسوالبحرالىجنوبالجرىوهذهللرياح،المقابلةالجبليةحواجزها

جريانعلىتركياانهارمنكثيروتظلالمتوسط.البحرأوايجهبحرأو

موأ@مممفىتحمللاكنهاالصيف،خلالتجفأوبعضهاوتتضاءلدالم،
ممكنا.شيئامنهاالؤراعيةالفائدةلجعليكفىالمياهمنمقدارامعينة

لهانزوفىوهىغزيرة،وافرةالأ@ارهذهبعضتحملهاالتىالماءوكميات

قسماتد@ماوكثيرام@الدوامعلىتفيضالبحرالىالجبالمنالسربع
من

هللصرفدائماحتياجفىمفاجزءاوتجعلالزراعية،تركياأراضىأغنى

والكلتوليدالمرتفعاتمنالشديدالمياه.سقوصليجعلالحالاتمنكثيرولى
ة

متعطشةبلادفىعظيمبنجاحالمطمحويبشرم@أكيدةامكانيةالمائية

ومعالكهربائية.للقوة
سوقفيهاتتوفرتركيافىلمحق@مناطقبضع-ان

وازميروأنقرهوازمتنبولاستامناطقعداالكهربائية،للقوةجاهزة

يمكنها،أدةالكبيرةوالصناعةالسكانمراكزمنكبيرعددفهنالثوأطنة،
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تستعملأنكلهاوسعهاوفى.الكهربائية،القوةمنمقدارأىمنلميد

ضاصمفيدا،استعمالاالمائيةالقوة
التكاليف.الغاليةالحراريةالقوةعن

علىللسيطرةالعاجلةالحاجةأدتالمنصرمةالعشرينالسنواتوفى

الىالاضافى،والرىالكهربائيةللقوةالحاجةعنفضلاالأنهر،فيضان

منوكثيرالمشاريع.وتعددالفنيةالدراساتاوفرة
قيدالمشاريعهذه

منبضعاانبلالآن،الدرس
دراسة.تمتانسبقالمشاريعهذه

تسيرأنعلىمزمعةالتركيةالحكومةانعلىالدلائلجميعتتوفر"

حتىكافيأعلاجا.تعالجالخط@هذهأنءلمىخططها،تحقيقفىقدما

بعد.تاماتقديراتقدرلموالزراعيةالاقتصاديةملابساتهاانكماالآن،

الأصانبعضفىالمشاريعلأنالترابلى،يعوزهاأنهذلكالىيضاف

بوجهحاجاتهاأوالمنطقةامكانياتالىالالتفاتدونمنبهايضطلع

الاستثمارمعمتلائمغيرالحالاتبعض@سبقالذىالعملويكونعام،

ىاستثماراستقصاءفقلىأجرىواحدةلةوفىحاكله.النهرلحوضالشامل

معبكامله،نهرىلحوض
هذامثلثانيااستقصاءان

توضع
الخطةله

أهملت،أنهايبدوالتربة،تعريةوماكافحةالتحريج،أعمالانثمالآن.

أنهالواقعالأنهر.حالةتنظيمالىالانمرافبسبب
لم

أيةمطلقاتتخذ

ةفكرأضحتحينعلىنهأهذاومعنىالتعرية،لمكافحةفىتركيالةفعااجراءات

عنالمعبرمفهوههاانيبدوتركيا،فىمعروفةالتن@مىوادىوحمشر،

بلصبأجمعهالأنهارمننهرأىحوضأستثمار
حديثا.الاتقديرهدأ

عنموجزبيانيلىوفيما
عددنياتامكا

بحصولتبشرالتىالأنهرمن

شاملةمنافع
ضبلىاجراءاتعنفضلاوحكمة،بانتظاماستعمالها،هن

تقتضيها.التىالفيضان
(1)

انملحوظاياكونأنويجب
ارالأ@جميع

تانيه،ن.كتبهمائالتركيةالحكومةلمتناريعموجزاوصفاراجع(1)

لسمانيلأشغال،مجلةئتركيا،فىكبرةهيدروليكيةأعمالبعنوان

ةالمسلحوالأسمنتالعامةالفنيةالأشغالهندسةجمعيةحال
ديسعمبر

6صا،@48 10ءا1 التركىالاستملاماتمكتبنشرهماكذلكانظر6
تركيا"مجلةفى"تركيافىالمائيةالكهربائيةاستثمارمشار@"لعنوان

"اليوم
.(194@رك،يو)نير2،قمر
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وبذأتركيا،حدودداخلفىبكامبهاتجرى)الفرات(أبعدها@شرقاعدا

الأوسلىالشرقبلادالىبالقياسالمياهاستثمارعقباتاحدىتنتفى.

لها.ورةالمجا

فىتقدماالمياهاستثمارمشاريعأكثرهوسيحانوادىومشروع

التىوسيحان!وجيحان)بردانالثلاثةالأنهرأحدوسيحانتركيا،

أوواتشقورامنطقةكنخترقطوروس،صالمبئالجنوبنحوتجري

ونوت@تركيا،فىالغنيةالنرراعيةالمناطقاحدىوهىالخصبة،الرسوبية

المتوسلى.الأبيضالبحرمنالشرقيةالشماليةالزاويةالىيشيرمقلوبامثلثا

ومع
أ@ثمدجدثسيحانفانأحيانا،تفيضجميعهاالثلاثةالأنهران

مناواسعةمساح@اتسنويافيدمراتساعا،وأكثرهاخطوبىةالفيضانات

فانولذاالكثيرين،حياةعلىويقضىجانبيه،علىالزراعيةالأراضى

السيطرةسبيلالجهودئلبذلكافياسببايعدوحدهالفيضانات

الىبالاضافةتستخلصأنيمكنيسيرةغيرمنافعلكنسيحان.على
ذلك

السمدذلكومثالالنهر،هذاجانبىعلىالكائنةالسهولرىمن

فوقمتراتكيلوسمتمسافةعلىسيحاننهرعلىأنشىءالذىالغاطس

الجداولمجموعةلاكنللرى.الرئيسيانالجدولانوكذلكآطنة،

اللأيمنالجاثبمنجزءاتخدمالآنحتىشقتالتىوالثالثيةالثانوية
لمساحة...الرىماءوتزودفقلى،

1و تيسرتفاذافقلى.هاكتار7

رارواء...الممكنمبنيكونفسوفالمياه،لخزنالوسائل
5 هكتار،ا6

سهل!جميعوء2
الواقع.فىآطنة

ومع
تتي@رفالمنطقةوا،أو،تبثمقورفىالأولىالأهميةمنللزراعةما

النسيجصناعاتوخاصةلصناعاتضغيرة،والنموالتوسعأعمالأيضافيفا
لةالحبلوفىاكبيرملاعاالكهربائيةالفوةوجودعدمويعدالأغذية.وحف@

الآنتعانىبأجمعهاوهىالمنطقة،هذهفىالصناعىالنموحصولدون

مالأنم@القوةفىكبيرانقضا.
مكائنعلىيعتمدتقريباكلهتوليدهيجرى

ثمالوقود.منزوعكلتستعملصغيرةحرارية
مقاديرتسخيريمكنانه
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القوة،منالحاليةالحاجاتلتطمينسيحانفىالمنهمرةالغزيرةالمياه

قادمة.سنواتلعدةمنهاالمنطقةتتطلبهأنينتظروما

متعددسدلانشاءالخطةوضعتأوواتشقورمنطقةحاجاتولسد

متراتكيلوثمانيةمسافةعلىسيحان،منحنياتأحدعلىالأغراض

للتوفيقياكفىبعلوسدانشاءالتصاميموتتضمنيآطنة،فوقتقريبا

منوسيتكونالمتعارضة.القوةوتوليدالرىمظلباتبين
خزانذلك

والتىالثانية،ئمكعبمترالألفعلىتزيدالتىناتالفيضاجميعلضبط

منبدلا
لتنظيمها.السدأسفلفىالنهرطولعلىعاليةضفافانشاء

2خؤآلىتوليدويتسنىالمنطقة،فىالتامةالرىامكانيةتتحققوبذا 1 0

الساعةفىواووكيلو
اقامةبعدالسنة،فىالابتدائيةالقوةمن

مصنع
5سعتهتبلغللقوة 0 0

أنالدولىللمصرفسبقوقدواعل.كيلو67ر

1خريفأرسلاشالمشروع،بهذااهتماماأبدى 9 4 لدراسةمشاورا9

المقترحةأمكنتهافىا@تصاميم
(1)

ء

الكائنينوجيحانبردانلنهرىمماثلةمشاريعالآنحتىتنظمولم

منومجموبئسداانعلىوالأيسر،الأيمنأوواتشقورجناحىعلى

هكتارر.2حوالى...لارواءبردان،علىموجودةكانتالجداول

الك@ربائيةالتأسيساتمايوماتنصبوقدطرسرس.سهلفىالأرضمن

4طولهاسدةانشاءالإنويجرىبقربه،أوالسدفوقالمائية اتمتركيلو5

تشقوبىلمنطقةموحدةخطةانعلىالفيضانات،لدرءجيحانضفافعلى

بعد.توضعلمبأجمعهاالثلاثةالأنهرمواردتتناولكلهاأووا

1فىالدولىالمصرفمنح(1) 1يونية8 9 5 2مقدارهلتركيامرضا2 5 2

سيحان.وعمشريحتاجهاالتىالخارجيةالمملةتكاليفيللتمودولار،مليون

امهربائيةالقوةلتوليدمحطةوانشاءترابى،سدانشاءوعالمشر-ويتضمن

1منهماكلقوةتبلغكهرجمائيانمولدانفيهاينصب 8 0 0 فضلاوا@،كيلو0

وطرسوساطنةالىاالفوةلنقلوشبكةبعد،فيمافيهاينصبثالثمولدعن

التىلرىاللازهةالجداولوشقالفيضان،ضبلىأعمالواكمالومرسحين،
القرض.فيهمنحالذىالوقتفىفيهاجارياالعملكان
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القسمفىينبعالذىسقاريانهريوجدالثلاثةالأنهارهذهعداوفيما
والشمالالغربالىمتجهايجرىاثمالأناضول،هضبةمنافربى

نهرويجرىالبوسفور.شرقىميلا75مسافةالأسودالبحرنحو

كوتاهيةمخترقاالشرقنحوسقاريالنهرالأكبرالرافدوهوسوق،بوو

الغربيةروافدهأحديجرىكمابسقاريا،يتصلأنقبلراسكيشهر

منقسمعلىهذهالأنهارمجموعةحوضويشتملأنقرة.منبالقرب

مائيةلاستثماراتوالخطةتركيا،فىالحبوبؤوأعةمناطقأحسن

الهدفأنغيرسوقبورسقاريا-أنهرمجموعةتتناولاضالأغرمتعددة

منالأول
ف@واقعةالأنهرهذهلأنالقوة،توليدعلىيقتصرالخطةهذه

وهىواستانبول،أثقرهبينتقريباالطربقمنتصف
دلتوليهصالحة

هةاللازالقوةتجهؤأنيمكناستراتب@جبلآأماكنةفىمائيةكهربائبةموارد

أصبحتالمواقعهذهانوالحقيقةتركيا.فىالصناعيةالمناطقرقىلو6

الأناضولبلادلتربلىمدها،يؤملكهربافيةأسلاكشبكةفىهامةمراكز

والرىالصرفأمااللاؤمة.بالضوةوتمدهاسويا،الغربيةالشمالية

امكانياتضسوءفىثانويةأهميةذاتكلهافهىالفيضان،ومكافحة

للمنطقة.الك@هربمائيةالقوة

سدسابقاالنهريةالمجموعةهذهعلىوأنشىء
سدودأحدثمن

يجرىا:أنقرةمنبالقربتشوبوقنهرسدوهواتقانا،وأكثرهاتركيا

انخزلتكوينسوق،بورنهرعلىهراسكبفىثانسدانشاءالإن

يسع
1 5 السدذا@يقوموسوفمكعب.مترمليون5

وقوعبمنع
كذلك.اسكيشهرسهولرىوبتيسيرالدورى،الفيضان

تبذلولم

لاتخاذالآن،حتىمننواضعةبهودالاتمسهسقاريالنهربالنسبة

ضعاورثيسيينمشروعينانعلىأعاليهفىوالصرفللرىيلزمما

سدانشاءويتضمنير،صارىفىوأولهماالنهرلهذا

وضع
سعته...المائيةالكهربائيةللفوة

لمحدتوويستطيعم@واووكيلو75ر

فىنيهمااوثا)1(،سفوياالساعهف@واووكيلوهليونأربعمائةحوالى

ن.ا@انشاؤهمايجرىامهربائيةالقوةتوليدومحطةالسدهذا(1)
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"سعته.واحدامصنعايشغلانسدينانشاءويتضمنجاغلازق،
36ر

1دلتو@واور،كيلو 20-5 الساعة.فىواطكيلومايونا0

منبغيرهاهذهالقوةمصانعوبطالتركيةالحكومةتصاميموتستدعى

مصا
تركياتضمشبكةلتكوينوالليجنايت،بالفحمتشتغلالتىألقوةنع

ف@الفحملمناجمالقوةالشاكلةهذهعلىفتزودالغربية،الشمالية

ىومركزوأزميتنبولاستابينالممتدةالصناعيةوالمنطقةزونغلداق،

عنتنتجأنوينتظرالصناعيينقالوقرقأنقرة
المشاريعهذه

عنالفيضانيدوأسوفالسدودانشاءلأنكبيرتان،ثانويتانحصيلتان

منميلمئةالىستينمسافةتجعلأنيؤملكماالأسفل،سقارياوادى

3حمولةمنالصغيرةللمراكبصالحةالنهرمصب 0 5إلى0 0 طن.0

ايجهبحرفىيصبحتىغربايجرىالذىكديزفهرتركياأنهارومن

وتبغهاتركيالقطنكبيراسووداواديهويعدمبالشرة،أزميرشمالى

واضحةبصورةالحسابحسبولقدزيتونها.وزيتونقلها/وفواكهها

والصرفالرىلشؤونالنهرهذالحوضالموضوعةالتصاميمفى

منالقوةوتوليدالفيضانومكافحة
سابقابنيثالن@رهذاوعلىالماء.

والاخركديز.نهرعلىأولاالمقامفالسدتحويلية،وجداولسدودءدة

كدينرفيضانتنظيمعلىيساعدانتشاى،قومعلىجامليكائالمقام

ىتجرحيثالغنهبئ،ومغنيسيامنمنسهولبخطرهيهددالذىالأسفل

الانويبنىمرمرة.بحيرةالىجداولفىالسدانهذانيصدهاالتىالمياه

أيضحمايرب@ءوسوفمباشرة،البحيرةجنوبفىكديزعلىآخرغاطسسد

مسافةوعلىخاص.جدولبواسطةبالبحيرة
سدأكبرأقيمالنهوأسفلمن

سلسلةشيدتكماعالم،أميرفىالمياهلتحويل
من

منومجموعةالضفاف

الأعماهذهاتمامالىوبالاضافةبأجمعه.منمنسهللارواءالأقنية

كبيرسدانشاءهوكديزحوضفىانجازهيرادعملأكبرفانالانشائية،

فىالكهربائيةالقوةلتوليدالشبكةهذهفىينتهىالعمليكاد(11)

الصملهذااتمامي@مهاالتىالسلطاتلانالغربية،الشماليةالمنطقةهذه

اللازمة.الخارجيةالعملةجهزت
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مكافحةهوكلهاالأعماللهذهالأكبرالهدفأنعلىأوالامنبالقربجديد

فصبيتضمنسوفالجديددا@أنشاءانولووضبطه،الفيضان

1توليدوسعهافىيكونمائيةكهربائيةتأسيمهمات 5 وامحلكيلومليون0

المناطقفىبالمضخاتللرىالقوةهذهتستعملوسوفسنويا،الشاعهفى

الصناعية.أزميرطقةمغوفىمجنيزيا،منالقريبة

حتىاللازمةالخططلهاوضعتوالتىأنجزتالتىالمشاريعانغلى
ترسمأندوناتمراد،علىبهااضطلعكديؤحوضفىالان

الخطة

الشأنهذاكطكديزوضعويشبهمترابطة،بصورةلاسنممارها
جميع

عنينفردكديزانعلىتركيا.ىالأخرىالاستثماريةالمشاريع

خطةلوضعالانالجه@ودفيهتبذلنهرىحوضأولبأنهالأخرى

التىالأمريكيةالشركةباشرتوقدالوجره،جميعمنموحدةاسنممارية
1سنةالعملبهذاللقيامبهااحتفط 9 4 9@

وض@ثمتتنتهىأنتأملوهى
1سنةأوائلتقريرها 9 5 0

الغربيةالهضبةمنكديز،نهريجرىكماالكبير،نهرالمندرسويجرى

الزراعية،تركياهنتجاتمنكثيراتنتجأواضىمخترقاايجه،بحرالى

يمروهو
بأجمعهاوالمنطقةنازللى.مركزهوهامصناعىبمركزكذلك

يزيدسوفوالصرفالرىانكماالفيضان،منحممايتهاالىحاجةفى

منتجنىالتىالمنافعفىكثيرا
الاهكانياتتربلىأنويمكنة.ا@

بذاوكديز،و@بامكانيةالكبيرالمندرسوادى@المائيةالكهربائية
منطقةتخدممشتركةشبكةتضكون

ايجه.بحر

المتنهرتتناوللاالحوضهذافىانجازهايؤملالتىوالمشاريع
درس

ودندلاستشاىكوفىوهىروافده،أيضاتتناولبلفقط،تمسهالكبير
تشاى.وتشينتشاىواقي

الأعمالمننيويوركئالهندسيةأاووتستيبتناين-شركةانتهت(1)
5فىالتركيةكومةال@الىتقريرهاوقدمتلتمهيدية،ا ولاعتقاد.\@0

ا@حار@منغرهعلىولويةوا،الترجيحلستحقالمشروعهذابأنالحكومة
مساعدهعلىلللحص@تسعىأخذتفانها

لتمويله.الخارجمن
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مملى،لايثالمجاورةالمناطقبصرفالحوضهذافىالعملوبدأ

أميالعدة.بعدعلىسدوهناكايثشكلى.بحيرةحولالضفافالآنوتنشأ

سهللرىالنهرجانبىفىجدولينالىالماءيحولحيثنازللى،فوق

اءلاووالنهر،أعالىفىالأقنيةمنصغيرةمجموعةأنشأتوقدنازللى.

يتصلحيتصوكاىسهلعبرواقيةضفافالانتنشأكمادنزلى،سهل

بالبحر.النهر

بعف@لكنكله،الحوضهذاحمايةالتركيةالحكومةوتستهدف

منعزلةمشاريعسوىليممستأنجزتانسبقالتىالانشائيةالأعمال

فىعزههاعلىاأخيربرهنتالحكومةانعلىمتفرقة.
بكاملهالحوضمسح

الغاية.لهذهتمهيدىمسحأجرىذلكأجلومنالستثمارية،وحدةليكون

ىأخرترقيهشاريم

دوائرفىالبحثموضعالأقلعلىأخرىنهريةحياضأربعةكانت

ومعالتركية،الحكومة
مننهرىحوضأىان

يدرسلمالحياضهذه

اتمرادية.بأعمالتمتالجزئيةالمشاويعبعضفانمنظمة،علميةدراسة

اسئثناريةمشاريعمنأجزاءبعدفيمالتصبحبعضهافىالعملوأنجز
بحرجنوبىالواقعوهوللصرف،صورأوصوحوضذلكمثالمة.ط

وأنهرلوبادواومانياسبحيرتىبماهعلىويحتوىمباشرة،مرمرة

والحاجتانروافدها.معباشاوكمالتشاىوخوجةونيلوفرصورلوصو

بعضوتمتالفيضان،ومكافحةالصرفهماالمنطقةهذهفىالرؤيسيتان

لوصوصووصرىطولعلىوالسدودالضفافلانشاءالأعمالا

ومعمانياس.بحيرةحولوفيماباشا،وكمال
المنطقةهذهان

من

تمالرىمشاريعبعضفانتركيا،فىالرىفيهايكثرالتىالمناطق

منولانشائه.الخطةرسمتالاخروبعضهافلالدتها،وتحققتانجاؤها

يتمأنأيضاالمأمول
فىممكنةالملاحةوجعلالنفوة،لتوليديلزمما

صوصورلو.نهرمنالأسفلالقسم
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فيخترقانسماى،الوالهضبةمنأيرمقويشيلأيرمققزلنهرويجرى

ميناءجاثبىعلىالأسود،البحرالىبونتيكحاجزعبرصخريةمضايق

لكنهاالنهرين،هذينمصبىفىغنيةدلتاواتوتكوثتالهام.سامسون

منشاتفىالعملبدأانوسبقللفيضان.تتعرضمرزغيةدلتاوات

منأكثرأعمالالكنالمنطقة،هذهإرى@واللصرفخيرةصه
يؤملهذه

المائيةالكهربائيةالقوةتوليدامكانياتانثمالمستقبل.فىافجازها

طابعد.توضعلمالمفصلةالخط@لكنكذلك،المنطقةهذهفىمعروفةصارت

مجموعةأطولالمثرقيةناضولالأ@وروافدهالأعلىالفراتوي@ون

اذتركيا،فىنهرية
يهبلىثمالبلاد،فىالموجودةالجبالأعلىبينينبع

ومماسوويا.ومنخفضاتافربيةالجنوبيةتركياسهولالىيسرعة

لكنهامة،عظهالمائيةالكهربائيةالقوةلتوليدامكانيتهانفيهشكلا

ا@رفىصاالمضطاعالوحيدةوالمشاريعالإن،حتىمدووسةغيربقيت

ؤنجان.أر.سهلفىفوالصسالرىعلىتساعداتىاالمشاريعهىالحاضر

لآأنهألايرضبلآأ@

ناشئةايرانتعانيهاالتىالماءقلةليست
فق@،الجويةالأحوالمن

تشبهالتىالمساحةذراعىبينهاففىكذلك.الطبيحىتكوينهامقبل

رمم
وسلسلةالشمالالبرز@صالنهماتكواللذانالذراعانوهما7،

4ارتفاعهامعدليبلغالتىالايرانيةالهضبةتقعالغربفىالزأغرور 0 0 0

تنبسلىاثموعرة،بةال@ضوتبدأ@ذهالبحر.سطحمستوىفوققدم،

ربعمنيقربماتؤلفعظيمةبافىيةنفتكو"بالتدريم
البلافى.مساحة

بوصات،خمسمنأقلالبوادىمنطقةفىنوىالسهالمطرمقداريبلغاش

1علىالهضبةمعظمفىيزيد@رهو شهر2فىسقوطهاوأكثربوصة،2

طولالأمطارفيهاتغزرالساحليةقزوينبحرمناطقانعلىالشتاء.

الغربيةايرانانكمابوصة،خمسينوالىمعدلهاصفيبلغالسنة،أيام

الأمطارهذهأنغيرالشتاء.أشهرخلالوالمطرالثلوجتساقلىفيهايكثر
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تمسهاتستهلكالغربالىالجنوبمقتتحرلثجويةجبهاتمنالمتكونة

الجبليةالحواجزعندتنضبلأنهاعادة،
"

الشاكلةهذهعلىشالعظيمة..

الجبالمنفتجرىالمياهمعظمتعودبلفحسب،ايرانداخلالمطريقللا

رقعةفىالامنهايستفادأنيمكنولاالخارجية،الصرفمجموعاتألى

تعبرأنقبلايران،منصغيرة
0

مباشرة.البحارالىالممراتأوالحدود

الوضغعنيختلفلاوضعوهذا
الأبيضالبحرشرقىفىإوجودا

الممتلىءالريحمعظمجريانلبنانجبالسلسلتاقتعو+حيثالمتوسلى،

سور@ا.التيصلأنقبلبالرمحلوبة

قادمةتجرىالتىالأنهرعنهاتعوف@لاطارالأكلهطولوقاة
خارجمن

منكمياتقجرىصثأيران،
منتردسفحيةمجار@الداخلالىالماء

الافادةعلىكثيراتساعدلاالطبيعيةالأحوالانثمنستان.أفغا
المياهمن

يظل-الغربية-الجنوبيةزاويتهاعدأماايران-معظملأنالجوفية،

بضخلايسمحبحيثواطئا،الجو@الماءمستوىفيها
منالثيرانبقوةالماء

التىللصعوباتوبالنظر.النيل.وادىفىأولى،الهففىيجرىكماالآباو،

ئمتقدمةغيربلادفىوصيانتهالمهاوتشغبالمكنات،استيراديتضمنها

محدودا.يزاللاالمحركاتتشغلهاالتىالمضخاتعددفانالعمرإن،

مساحةتزيدالتىالقناةابتداحالىأدتوخبرت@الفلاحينبراعةانغير

القناةوتتألفأخرى.سيلةيوبأيةالمرواةالمساحةعلىترويهاالتىالأرض

الطبقاتالىتصلحتىالجبلقاعدةفىتدفنفةمجو"أفقيةاسطوانةمن
حيثأسفل،الىالأرضيةبالجاذبيةالماءفتنقلالضحل،للماءالحاملة

والزراعالناسويعتمدوالسقى.للرى"والحيوافاتالناسيستهلكه
العلممعالقنوات،هذهمثلعلىثامااعتماداايرانمنالمناطقهذهفى
فقلىالجوفيةالمياهمنبالمئةعثمرةبأن

الطريقة.بهذهتستخرج

بانجازجوهريا،اؤدياداايرافييزدادأنالممكنومن

وضروالغرضلهذاالمالتوظيفانوالواضحالحديثة.الماءمشاريع
ة

العامة،والصحةالشخصيةالصحةمستوياتفىتح@ممينلأىكبرى



م@السطحىالماءخؤناويتطلبالبلاد.لاقتصادياثعماداتعدالتىالزراعة

جسيمةمصاريفم@أتموجه@لىالجوفيةالمجاهاستخراجعنففملا

إهالأخيرةالسنواتبضعوفىمترابطا،وتصميما
التصميمفىالعملأإ

الايرانيةالحاكومةوضعتوأخيراأجانب،فنيينبمساعدةكلهلذلك

مشروع"
ااتلسنوا

للتعميرلسبع
(1)
وبقداونتاجالااديزدأنمنهالغرضو"

واصلاحالبلاد،داخلالسكانيحتاجهماانتاجمعالمصدرة،المنتوجات
وتنميةالنف@،وخاصةنيةالمعداردانوواستغلالوالصناعة،الزراعةشأن

لتعميرضرورىشىءبكلوالقيامالعامة،الصحةوتحسينالمواصلات،

مامة،الع@الرفاهيةوتقدمالسكان،بينالمعيشةصمنوىووفعالبلاد،

مجموعمنالايرانيةال@3ومةوخصمصتلآالمعثتكاليفوخفض

2تبلغالتىالنفقات 6مبلغريالبليون1 5 بسعردولاومليون0
أضنحويلا

1أى8%،صرفالنيةوف@للزراعة،%25أىالرسمى، 85 بليونه0

الشدود.وانشاءالرىشؤونعلىريالا

ان(3)المتوفرةالمعلوماتمنويبدو
مجموع

منيتوفرمامعدل
الماء

4علىيزيدايرانف@سنويا 5 يضيعمكعب،متربليون0
إلو@هفىمنه

هذهولتحسينأرباعه.ثلاثةحوالىالأنهرمنوالانسياحبا@تبخيرالحاضر

الافادةالضرورىمنيكونسوفالىحال
من

منبالانسياحالمضاعالماء

@الأنهر،

علىولللحص@اجوفية،االمياهباجممتخراججدإلىةمنابعوفتح

المياءبعضاستعمالواعادةالفنواتبواسطةالآنيجرىمماأوفىت

وع،المتنرباسمالمقرونالسنينعددكثراعلىيوكدلاأنالأحو@من(1)
1أوائلمرةلأولالمشروععنأعلنفبينما. 9 نىاالفانوشكلهاتخذح@ين4،7
1فىالايرانىالبرلمانفىباقراره 1فبراير5 9 يمتدأنالعجيبمنلشى4،9
أطول.مدةالىالنطاقالواسعالمجهودهدا

ةالنشرالايرانى.الملىالمصرف(2)
9(،1@؟مارساير-)فبر98قمر

2ص1،6المجلد 80.

اشنطن،وفىالايرانيةللسفارةاههشكرعنفىالاعرابالمؤلفاندرغب(3)بر
منبالاستفادةلهمالسماحها

لمنظمةسنواتالسبعممثروععقتقرير"

ءور(مامشاووىشركةاطورية،الإمبر-ايرانلحكومةالتابمةالمشار@

1ركيو)نيو"ر.لبحاا 1 9 49).-....
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اضىالأرلرىمرتفعة،أفاكنفىالموجوذةالرىهشاريعمنتتسربالتى

منالسنويةالحاجةتسدنالوشائلأبهذهويؤملارتفاعها.يقلالتى

5صوالىومقداوهاالماء، 0 وسوفالسنة.فىمكعبون.متر.بلب0

من%97مقداريستهلك
تتطلبهماوالباقىالزراعية،ل@لاعزاضالمقدارهذا

ئيةثماحوألىانكما@مبهعب:،:صرنجليون.وقدرة.الصئاعيةوالمرافقلمدنا،

ونقارنهرف@للملاحةالكافىا@لا؟:ىمست@تحفلىسوفماكعبمتربلايين

2حوالىايرانخارجيحلالذى السنة.فىمكعبمتربليون4

القابليةتبررهأسرللزراعةالماءمواردمنعظيمةكمياتوتخصيص

ةالمتيسرالاحصاءاتأوثقتدلاذولها،حص@يؤملالتىالعظيمةألانتاجية

عةوالمزرالأراضىمنفدانمليونعشرالأء!الىبالاضافةيوجدانهعلى

حوالىالبور،الأراضىمنفدانمليون.والحشرينوالتسعةيالمحاصيل
أيضا.للزواعةقابلةأخرىفدانمليوننينوثماثتين!

الايرانيةالماءمواردتسخيرنياتامكاأهمع@خلاصةنورديلىوفيما

فىوضعتكمااستثمارها:ش
مشروبم

هذهوأولالسبع.والت.السف

الممتدةالجبالفىايران،فىنهرأهموهوقاروننهرمنيأتىالامكانيات

متجهاخوزستانسهلفىقاوونيتعرجالأسفدلمجراهوفىأصفهان.غربى

الجغرافيةالوجهةمنيعدلاكنهايران،فىكلهويجرىالجنوب،نحو

منطقةفىيشاركهمااللذينلفراتوا،دجلةنهرىمجموعةمنجزءا

الحاضرالوقتفىقارونيستعمكولاالعرب.شلىأىمصبهما-

دوريا،الفيضاناتتهددهاالتىبيةيالرسالسهوللرىكافيااستعمالا

1سنةبريطانىمهندسوأوصى 9 4 ششتر،منبالقربواقسدبانشاء4

منكميةخزنالمستطاعمنيكونوبذ!الجبال.منالنهريخرجحيث

خطرمنالخزانهذايقللوسوفبممكعبمتربلايينأربعةتقاربالماء

الىكذلكيؤدىسوفبلخوزستان،سهللهيتعرضالذىالفيضان

الفائضةالمياهتغمرهاالتىالمساحةتقليل
سنويا،والفراتدجلةنهرىمن

المسيطرغيرهبتصر@ونار.ق@يسببهاالتىالصعوباتمنبالتخلص

1 7



المائية،الكهربائيةالقوةلتوليدامكانيةللسدلاكونسوفشعلي!..

بالاضافةالان-النظرقيداكو@واور.كيلؤألفئلاثينومقدارها

عدةالخزان-هذاالى
أيضاالاقتراحاتومنزستان.خولرىمشاريع

4الأهوازوراءفيماالمستنقعاتمنطقةالىتحويلهيمكنالنهرمنقشماان

الأرؤلزراعةجديدةأراضلتاكوينهياههواستعمالغرينهلترسيب
(1)

5

فيه/الملاحةامكانعلىيؤثرلاسوفالنهرلجرىالمقترحالتقليلانثم

هىوتقل،سوفالمحراقيةالدلتافىالمترسبالغرينكمياتانثما

الباهظةالكرىبأعمالازالتهاالحاضرإلوقمتفىيتحتمالتىالكميات
ا

آحنر/مشروحايرانئاليهالاشارةسبقتلذىا.الانشاءطورفى

منابعمبعض.ويتناولألايرانية،المشاريعسائرمنبكثيرأصغروءو
4مسافةعلىأصفهان-غربففىقارون. ضيفةرابيةتوجدهيلا-5

أحدالرابيةغربفىويوجدالمياه،لتجمعحوضينتقسم
قارون،منابع

يضيعالذىرودزيازدهشرقيها@ريوجد@كما
لآ،الايرافبالباديةفىتمسه

ويحفرأصفهان.حولتقعغنيةزراعيةمنطقةبالمياهيغمرانبعدولكن

مياءلزيادةقارونمياهبعضلتحويلالمسيل،هذايخترقتمقالان

المعدةالمشاويعأهميةيزيد@أنالمشرؤعهذاشأنومنرود.ندةزيا

وصمتولذاأحسن،بوجهؤاشتغلالهاتمسه،رودزياندةمياهلحفلى

السنواتمشروعميزانية@فاففةأرجحيةباعطاءالايرانيةالحكومة

الأعمال.لهذهالممهدةوالاستقصاءاتللدراساتالسبع

يضيعايرانوفى
عدد

ةوالبحيرالمستنقعفىهباءالصغيرةالأنهرمن

إحقاوأهميةالأنهارهذهوأكثرران،جنوبى@الكائنينالمالحين
هىوطهران،شمالفىالبرزجبالمنتجبرىالتىوهىوجاجيرود،

فى.بم!الأغراض،المتعددللاستثمارأهميةذاتالمتواضعتصريفهابرغم

الايرانية،للعاصمةالكهربائي@ةوالقوةللشربالصالحالماءتجهيزذلك

.52صالسابق.،.جغالمرورذنجتون:(1)
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الربيعفىقاواجلهروتغذىالقريبة.الزراعيةالأراضىرىمع
هوإ:الجافالجوذواتالعاليةالجهاتفىيجرىولذاالصيف،وأوائل

هبوطهانكماالايرانية،الأنهربمعظمقورناذاالغرين،هننسبياخال

القوةتوليديجعلفق@ميلاعشرستةمسافةفىتقريباقدمألفبمقدار

الذىمائهابمعظم.طهرانيجهزسنينمنذقازاجوكانناجحا.شينا

العاصمةداخلمبل@غيرمكشوفمجرىفىماضرا@العصرحتىيجرى

غيرماءقاراجيكونالطريقة،هذهصلاحيةعدمالىوبالاضافةالايرانية.

منقسمخلالكاف
المياه.خزنأمريدبرحتىكذلكوسيبقىالسنة،

التجهيزاتوزيادةالقوةلتوليهدمنت@ةفدراستهالأصفرجاجيرودنهرأما

فدافمليونربعحوالىسعتهاتبلغبقعةوهولمفرامينسهللرىالمائية

نياتالامكاهذهوترتبطان.ط@رمنبالقربالقيمةالمزووعةالأراضىمن

لكنهجاجيرود،منمقربةعلىيتفجرالذىلارنهرعلىمماثلةبمشاريع

قزوين.بحرالىيجرى

عدةالنظرتحتوتوجد
بمختلفتختصوهىللرى،أخرىمشاريع

ومند.كورنهرىحوضاومنهاايران،أنحاء

اتوالفردجلأوادى

عظيموادالتاريخفىالمعروفالخصيبالهلالمنالشرقىالنصف
ألىتركيامنالطويلمجراهماوف@والفرات،دجلةهمانهرانيرويهواحد

فياتامكانهايخترقاانتىالأراضىمعالنهرانهذانيكونالفارسىالخليج

كله.الأوسلىالشرقامكانياتمنغيرماالىبالقياسهائلة،زراعية

منقسممياهاليهماتتصرفلكنهماتركيا،فىينبعانكلاهماوالنهران

وبعداق.العرمنالمسكونالقسمجميعشالغربية،،ايرانوحدودسوريا،

4هسافةالفراتيجرىان 2 75وسوويا،فىميلا0 اق،العرلىميلا0

77مسافةدجلةيجرىأنوبعد فىأخيراالنهرانيلتقىالعراق،ميلا@0

يخترقانوهماالفارسى.الخليجالىالعربش@يبدأحيثالقرنة،

م-
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منمناطقمجراهمامنكبيرقسمخلال
كثرها2وحرارة،العالممناطقأشد

الفرات،ةوخاصهالنهرين،هذينمنللافادةمجالشكبلا

دجلةلاستثمارالخطلىانعلىمعا.الضوةوتوليدللزراعةتركيافي

والحقيقةوالتدقيق،البحثمرحلةالانحتىزشتتجا@لمتركيافىوالفرات

هى
عنقليلشىءالايعرفلاانه

النهرين.هذينمجرىمنالجزءذلك

ولمنابعتركيا،ف@النهرينلمياهالمستقبلئيجرىخؤنأوتنظيموأى
علىخطيراتأبمبرايؤثرسوفايران،فىالأربعةالعظيمةدجلةروافد

منهما،والجنوبيةالوسطىالأقساموجريهمائالثهرينفىالمياههقدار

علىوالفراتدجلةاستغلالفانهذاوبملىوالعراق.سوريافىأى

ألتىالأوبعةالبلادبينتمهيديةدوليةالفاقيةدعظيتطلبالأتمالوجه
الأمر،يعنيها

(1)

حولتمسهالوقتفىأجريتيسيرةغيرةدرالىانعلى

)2(،سورياشرقوشمالإلعراقفىوالفراتدجلةاستثمارامكانيات

التالى.بالبحثما@ملقوهو

وادىيمثنبهوالفراتدجلةفيهيجرىالذىوبىالرسالسهلأنذلك

تعتمدالتىللنرراعةكافيةغيرالأمطارتكونأيضافهناالمصرى،االنيل

يتذبذبالواديينكلافىشالتاريخ،قبلهاعصورمنذالأنهرمنالرىعلى

وممر،العراقبينهامةفروقتوجدانهعلىالفصول.بينالمافىألتجهيز

النيل،يحملهعمايقلالمياهمنمقدارايحملانمعاوالفراتدجلةلأن

منال@غيروقتفىمياههماوفروتض
الصيفية.المحاصيلزرعوقتأىب-

ذلكوينشأ
بينماشمالا،فيتجهاستوائيةجبالمنينبعالنيلكونعن

نهاالىذلكيفمافأجواءمعتدلة.وبىمنجففىابخاهالنهرأنرىلمج
فعريصعب

.

1فىاقالعرفىمديرالرىمعاونالازرى،الاميرعبدالسيدرأشا.(1) 9 4،،4

الماءويستمدالعراق،خارجيجرىالنطاقواسعزراعى،استثمارأىبأن

البلادمصالحعلىيؤثرسوفهبوطه،موسمخلاإلالفراتمن
سأبقا،اليهالمشارالأوسطالتنرقتموينمركزتقريرانظرخطيرا.تأثيرا
1ص 8

منالشرقىوالقسمالجزيرةمحافظة
الفرات.محافظة
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مماأكثرالمنبسطةالنهرينبينماأراضىفىبسداتالماءمستوى
يصعب

عنونتجالضيق.النيلوافىىفى
بىالرسوالسهلفىالرىأنذلك

بالمضخات،أعلىالىالمياهرفععلىالماضيةالسنواتفىاعتمدالعراقى

منالاستفادةعلىأحمياناتستندالجديدةالفيضانمنعمشاريعانكما

اعةللزوبلةالقاالأراضىقلةأدتوبينماالأنهر.بقربالموجودةالمضخات

مبمفى
عنفضلا

بعدسنةكثيفةالزراعةتصبحأنالسكاناحتشاد

ونسبةالعراق،فىللزراعةالقابلةالأراضىمنالعظيمالمقدارفانأخرى

حتىالمتسعةالؤواعةشيوعفىتأثيرهماانعكسالأرض..الىالساكان

اسعةومساحاتفىالملوحةتفشتولذاالرى.علىالمعتمدةالأراضىفى

أضحتو)الببزل(الصرفوجودلانعدامالأنهر،منبالقربالأرضمن

بائرةالأراضىهذه
تماما.(1)

منالرغموعلى
الاتباجيةالقابليةمناحتياطىأعظمالعراقيمتلكهذا

)فدان(دونم.مليونثلاثينحوالىلأنالأوس@،الشرقفىالزراعةفى

فيهالأراضىمجموعومنللزراعة.كامنةقابلي@ةفيهاالعراقأر-اضىمن

1ر8يوجد منيزوعولاالرى،منطقةفىدونممليون9
المساحةهذه

دونم،ملايينسبعةالاالإن
دونمملايين4ر3انكما

فق@
بالفعلتزرع

تخضعأنيماكبئسوريافىفداننىمليوانالمعروفومنمرةكلفى

وتدلمناسبااستعمالاوووافدهالفرات5ميااستعملتاذاللزراعة

حدقمىأ-علىالأرقامهذه
والفرات،بدجلةالمحيطةواضىالأاامكانيةمن

بالنظرأقليكونفسوفعمليا،منهالاستفادةيماكنالذىالمقداروأما

1صالسمابق،المرجعويرنر:راجع(1) ورذنجتون:وكذلك0،2

ايتونم.فرانككتبهماأيضاانظره..-48صالسابق،المرجع

ساينتيفيكمجلةفى"والفراتالنيلطولعلىالرىزراعةلاانبعض

5مجلديكان،مرأ .42-34ص@\(،49)9

ذلثهالىبالاضافةوهناكا..-99صالسابق،المرجعويرنر:(2)

رعيزيلأمطار،مياهتسقيهاالتىضىالأرامنالعراقفىدونمملايينعتنرة

فقط.ونصفمليونغرا@حاضرالوقتمنهائ

)واشنطن،سوريا.الىالزراعيةالبعثةالمتحدة-الولاياتتقرير(39
1سنة 9 4 ص7

1 13).
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أعمالايتطلبالأهدافهذهالىالوصولانغيرالماء.وجودلعدم

والرى.الفيضانومكافحةوالصرفللخزنمتسعة،

اماكانياتبتحقيقيسمحمتسعوادخلالسوريافىالفراتويجرى

كاالنطاقاسعةالوالرى
ات.الرافدالأكبرللفربوروهوالخانهربذلكيسمح

سوفسورياتحويلها@فانالمياه،لهذهالخنرنوسائلتتهيألمواذا

الفراتمشاريعأحدفانهذاوعلىالعراق.استعمالها@معيتعارض

باشا،يوسففىخزاناشسدانشاءهوسورياف@تحقيقهيمكنالذى

منمكعبمترونصفمليونحوالىيخزنأنيمكنحيث
لارواءالماء

3رمقدار...أيضاالخزانيجهزوسوفتقريبا،هاكثارر.03... 0

آخرمشروعوهنالثالكهربائببة.وةالةلتوليدالأقلعلىواروكيلو

فىحاصلهوممافائدةأكثراستغلالاالخابورباستغلالالجزيرة،لرى

الحاضر.العصنر

الهندية،سدةفوقمنللرىالانالفراتمياهمعظمتؤخذالعراق@اش

سنوياالفيضاناتوتحدثالترسيب،بسببالنهرقاعيتغيرحيث

هذاوفىمنتظمة.بصورة
غرضالفيضاناتتخدمالبلادمنالقسم

فيهاالفيضاناتتحدثالمناطقوسائرالمنطقةهذهلكنالحياض،رى

انشائىعملوأكبربالخطر.بغدادتهددانهاحتىبالمزروعات،أضرار

قبلفيهالعملبدأالذىالحبانيةمشروعهوالعراق@للفراتيوضع

@سنةالعشر!@نعلىتنريدمدةمعلقابقىلكنهالأولى،لآالعالمبا@حرب

مشروعوهو
الاستفادةعلىيعتمدوالمشروعالفهضان.لمكافحة

من

منبالقربالبادية،فىمنخفضعنعبارةهىالتىالحبانيةبحيرة
ضفة

اتخهاءعندالمشراوحهذايشملوسوفبغداد.غربىاليمنىأنهرا

ينقلجدولوعلىرات،ا@علىيقامللتحويلسدجملىه@العمل

حيثالحبانية،جنوبىمنخفضينالىمنهاليخرجالبحيرةالىالماء

فىالخزنسعةوستكونفيهما.الماءأخرىكمياتخزني@هكن

مكعب،متربلايينثلاثةحوالىالخزانايشاءيتمأنبعدالحبانية
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رقعةوتوسيعالفرات،فيضاناثضبلىعلىالخزانهذايساعدوفس@ش

معأخرى،دونمونصهثمهمليونالىإرىا
فىالفراتمياهاضافة

موسم
الواطىء.الجرى.

الهاطلةالأمطارانكماالفرات،مياهمنابعمنأعلىدجلةمياهومنابع

روافدأربعةذلكالىبالاضافةولدجلةأكثر.انحداراتتحدرمنابعهعند

فأنهذاوعلىواديه.الىكبيرنحدارباتجرىوهىالعراق،@كبيرة

وهىات،الفرناتفيضاهنبهاتكهناوأصعبخطورةأكثردجلةناتفيضا

انهعلىالدوام.علىبغدادتهددبذلك
حسنمن

معظمتاكونأنالحلى
للسيطرةأحسنفرصتوفرالىيؤدىمماالعراق،داخلدجلةروافد

واحدة،بلادفىتقعمشاريعبانشاءأباكر،مرحلةفىدجلةمياهعلىالتامة

هىواحدةكبيرةسدةدجلةعلىالانوهناكهى
الكوتسدة

1سنةالنهرأسفلأنشئتالتى بحيثالماءمستوىترفعوهى93،9

الكوت،أسفلفىدجاةوهجرىالأرض.منكبيرةهساحةباراواءتسمح

دائما.للتحديدقابلوغيرمستقرغيركلاهمالىية،ال@.أسفلفىالفراتمنل

وادىمشروعوهودجلة،علىالفيضانلضب@مشروعأهمانثم

أوسعمقياسولكنالفرات،علىالحبانيةمشروعيشبهم@الثر"دار
ويجرىالغرب،مندجلةبموازاةيمتدالثرثاروادىأنذلكباكثير.

منقصيرةمدةخلالالماءفيه
يستعملأنيماكنويلطبمثخفضالسنة،

أوقاتالنهرئالىويعيدهادجلةفيضانبمياهيحتفلىطبيعياخزانا@

المياهلتحويلسداثشاءالمشروعهذاويتطلبفيه.الماءمستوىهبووو
الثانىووعيد@اىالوا@الىالمياهأحدهماينقلجدولينوحفرالنهر،أىا

الكهربائيةالقوةبتوليديسمحسوفالترتيبهذاومثلالنهر.الى

سيعوتوالمائية،
الىهخرجوبحفرالمشروع.اوص@المزروعةإلمساحة

والفراتدجلةمنكللتزويدالثرثارخزانيستعملأنيمكنالفرات

فيهما.الماءمستوىهبوروأوقاتفىبالماء

الخط@وضعتالمياه،خزنسعةلزيادةدجلة،.:مياهعلىوللسيطرة

سوفوبذاديالى.نهرمثلوروافده،دجلةأعالىفىاللخزنسدودلانشاء
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سبالقربدجلةجريانعلىالضغطتخفيفالىديالىسدانشاءيؤدى

تمسهديالىوادىوانقاذبغداد،
سوفذلكانكماالفيضان،شرمن

قوةلتوليدمكائنوباقامةديالىطولعلىالزراعة@لآرةبتوسيعيسمح

3رمقدارها... 6مسافةعلىواوو،كيلو0 بغداد.منميلا5

6فةعلىسساعلىدجلة،الفتحةسدأيضاالمشروعاتمنينظرفيهومما ميلا5

منيتاكونوسوفسامرا.شمالى
الثرثأرخزانسعتهفىيشبهخؤانذلك

جمقفضلا
سدوالعظيم،نهرعلىدمبروسدم@الكبيرالزابعلىنجمةسد

مجموفىالمشاويعلهذهالرئيممىوالهدفالصغير.الزابعلىفىوكان
عة

وجداولعنها،تنشأالتىالخزنقابليةلكنالفيضان،ضبووهودجلةنهر

منكبيرةمساحاتوضععلىتساعدسوففتحها،يؤملالتىالرى

للماءالاستغلالانكماالاستعمال،موضعالزراعيةالعراقامكانيات

الكافيةالمبازلانشاءعلىالحالبطبيعةأيضايتوقفالمساحاتهذهفى

علىويساعدالرسوبية،العراقأراضىمنكبيرقسمفىالملوحةلازالة

به.الخاصةالمتسعةالرىزراعةنظامنشوء

يؤملالتىالاستثمارومشاريعدجلةخارطةعلىنظرةألقيناولو

بنهرمدهشةشبهأوجهنجدتمسه،النهروعلىروافده،علىتحقيقها

علىلهالمجاوروالفراتدجلةضبلىأنوالواقعتنظيمه.ووسائلالتنسى

بفضلحدثعمايقللاالمنطقةحياةفىانقلاباسيولدالأتمالوجه

قمسهالثمىءويصحفيها.يجرىالتىالمنطقةفىالتنسىوادىمشروع

لسائر
1

هنا،اليهاأشرناالتىالأغراضالمتعددةالماؤىالاستثمارهشاريع

الشرقيستطيععليهماوالمحافظةوالأرضالماءلاستغلالالمناهجوبفضل

ىمستووتأمينالاقتصادية،امكانياتهتحقيقثحويتقدمأنإلأؤسلى

كاف
فىتقفالتىالمتنوعةألموانعتزوللاوسوفلساكانه.العيشمن

منعظودامنهاالاكثيرانجازيستغرقووبمابسهولة،المناهعجهذهسبيل

لتحقيقهاالآن،تتخذأنيمكنبطيئةأولىخطواتانغيرم@السنين

العلميةوالوسائلالكافيةبالدراسة

خياعل
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هندووس
طالأوتاشرقا

تأليف

لتوسوروجر

ترجمة

وض@قرص



 



اننىوالأوسلى،الشرقاسممدلولنعرفأنالأولالمقامفىيجب

وتطلالعربية،اللغةتتكلمالتىالبلادكلامى@أحصرالمقالهذافى
"

كاذتالتىالبلادأىالمتوسلى،الأبيضالبحرمنالشرقىالشاطىءعلى

والعراق،وفلسطينولبنانسوريةالعثمانية:الامبراطوريةمنجزءا

ا@بعدأصبحتوالتى
تحرمهاولمم@الانتدابتحتالأاولىالعالميةرب

والثقافية.الاجتماعيةافواحىفىهتحدةتظلأنالسياسيةأحوالها

طرببينالتدريسفىالاختبارمنسنينعشرنحوبعدأزاللاوانى

أكثرياكنلمأناتعلمتهماكاناذاعمادهشةتمسى@أسألالبلادتلك

أنتستحقتعلمتهاالتىالدروسهذهأندلأعت@وانىعلمته.مما

الغرب.كقوالسياسةالتاريخفىالباحثينمنزملائى،فيهاإ@شاركنى

هنعد@أوشرقيانسميهمماانالمقامهذافىانتباهنايسترعىماأولان

الاجتماعىالتطورفىالمعروفةالشرقيةالخصائصيمثللاكذلك،

ويبلغالحضارات.معظمفيهتشتركالذىالتطوروهوالعام،والثقافى
أعقابف@الغرببلغهماقريب،الةوجهعلىالشرق،فىرالتطوةهذا

الصناعية،الثورةببدءناحيةمنتذكرناأخرمظاهرمعالوسطى،العصور

الأووبية.النهضةعصرثانيةناحيةمنذاكرتناالىو"هيد

معنىفهل
عنونقراخمسةمتخلفالأوس@الثمرقأناذنهذا

العددهذاعليهمتقدمالغربأنأمالغرب،
الفصلأنعلىالقرونأمن

ونالقرالىأولابذاكرتنانعودأنوينبغىأبدا،سهكليسالأمرهذافى

منأساسياجزءاالأوسلىالشرقكانحينماالمسيحى،العصرمنالأولى

بجميعظلهافىويتمتعالرومانية،الامبراطووية
الحضارةضفته2ما

بسواء.سواءالامبراطوويةتلكأجزاءعلىالرومانيةاليرنانية

يةرالامبراطوسقورونسميهمادلائلهنوهواطضارة،تقهقرأنعلى

ظلتولذاالغرب،علىمنهقالضعلىتأثيراأخفكانالرومانية،
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تؤسسأنوكادتالرومانى،المجدفىالحقصاصةتمسهاترىبيزنطة

فىسلطانها
جميع

تجل.منووماسلطانعليهاانبسلىالتىالمقاطعات

هاتاث@وماجستنيانخيبةلكنش
المشرقفىالبزنطىللحكمتقويضمن

يستتبعأنغيرمنالمحرب،أيدىعلى
الاقتصادأوالثقافةتقهقرذلك

الىافريقيةعرضفىطريقهاشقتاسلاميةحضارةبزوغالىىأ-فيه،

الغربكانحينعلىذروتها،الاسلاميةالحضارةبلغتحيثالأندلس،

عشرالحادىوالقرنالعاشروالقرناقماسعالقرنفىأيامه،أحلكئ

الفاتحلوليمأوالكبيرلألفريدأولشارلمانمعاصراعربياأنولوللميلاد.
لألفاهماليهم-بنظرةخليقونأنهمرأىاذاهذاالأوربيين-الىنظر

والفلسفة،الطبوتجهلالصحية،والنظافةالبناءفنتجهلفطريةشعوبا

الأووسوناولئككانباسمها.خليقةالحياةمذهيجعلشىءوكل

تقدمكلتجعلعيشةويعيشونقاحلة،رطبةباردةأواضىيسكنون

أدنىمستوىعلىأبداالأقوامأولئكيظلبأنوتقضىمستحيلا،صحيح

المشرقةالشمسنعمةووثتالتىالشعوببهتتمتعالذىالمستوىمن

المشرق.وثقافة

اليوميزدرىالذىهوافربىفالرجلالآية.فانقلبتالآنأما
ولماالمثرقى،العامللحالويأسفالشرقية،للحياةالمستوىانخفاض

فيقول:يعودولكنهتاعسة.حياةمنفيههوولماضئيل،أجرمنيتناوله
جمأالأرضوتمحلالأمطار،سقوروفيهايندربلافىمنننتظرماذا

مستحيلا،صحيحتقدمكلتجعلالأحوالهذههثلانبرديداشهامحالا

متأخرةأبداتكونبأنالبلادتلكتسكنالتىالشعوبعلىتقضىهىثم

المعتدل.بالجو،تتمتعالتىالموهوبةالراقيةالأمموراء

منالسطحىالجانبلؤكدأنالىنحتاجلاونحن
سواءالمنطق،هذا

وليسثة.شالمور.والعاداتالخصائصعلىأوالجو.علىمبنياأكان
لامماوانالحضارة،ف@الجو-أثرينكرثمة

الرومانأنفيهريب

جفافه@وأفىىالآن،جفتللرىمصادرهنأفادواالأولينوالعرب
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ةكبيرلمدنخرائبدوصلأنخصبة،قبلمنكانتأراضىمحلالى

نذهبماعلىدليلصحراء،اليومنسميهماوووسصفىوتدمرجرلقبثل

هقاومةءوأملعلىالانسانقدرةعنالجؤيغفلأثرولاكناليه.

به
اوالمثورالتجارية،الطرقل@ولفثلكثارا،مظاهريتجاهلأنهاذننه،

واختراعالجديدة،اقالأسووفتحالخام،للموادجديدةمصادرعلى
جماملثمةيكنلمأخرى،وبكلمةاوالنقل.للانتاجالحديثةاوسائلا

تلكفىالشرقضظمةفىولاالوسطى،العصورفىالغربتأخرفىدا@م

الحديثالشرقيظلبأنتقضىضرورةثمةليسأنهكماتمسها.العضوؤ

وم.البهوكماعظيماالغربيبقىأنأومتأخرا،
فىمرحلةكانماان

فقلى.مرحلةأيضاالآخرحياةئيكونأنيماكنأحدهماحياة

للحغ@ماوهالعظيمالاؤدمارأنحال،كلعلىالثابتة،الحقائقومن

الالانعزمنقرونأيضاذلكتلاثمسريع،فجائىتقهقرأولاتبعهالعربية

قتوفىوالثقافية،.والاقتصاديةالسياسيةالنواحىمنالجزئىوالركود

2حددعنهيقفيكادلاسريعامداآفاقهيمدفيهالغربكان سؤألناما0

التاريخمنعليهوالأجوبة7حدثوكيفلك،@حدثلماذافهو:هنا
الأمل.خيبةاثىيدعوحدالىوغامضةضئيلةتزاللا

.

تتقهقرلهيالحربيةالحضاوةأنشك،بلامهوالأجوبةهذهأحدأما

ومعالعثمانى.والفتحالمغولواتأثرضعلىتقوضتبلفحسب،
أن

يظلأنعلىذلكأجلمنفحرصواالاسلام،اعتنقواوالأتراكالمغول

عدد
الالأحوفهمأساءوافانهمبالحياة،نابضاالاسلاميةالمظاهرمن

تامة.اساءةالعربيةالثقافةعليهاقامتالتىوالاقتصاديةالشياسية

مصطنعة،اقتصاديةحواجؤخلقتسياسيةتقسيماتأقامواأنهمدلكمثال

بالضرائبرعاياهمكواهلأثقلواانهمثمالتجاوة.حركةبذلكفعطلوا

دفععقعجزتأنبعدالخراب،بهاحلبأسرهامدناأنحتىالباهظة،

فانهالحاجياتمنوسواهالقمحاحتكاوأماا@زائب.
مستوىرفع

ؤالأوبئةوالدمارالحروبانثمبممدقع-فقرفىالشعبوتركالأسعار،

ق@.تنقطعلم
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كلههذأنغير
صحيح

فىيفىيكادلاولكنهفقط،عليهيدلمافى

لويئبىالاستاذبحوثمنالرغموعلىنواحيها.جميعمنالقضيةتعليل

الدولتقهقرالىتؤدىالتىبالاسبابالمتعلقالمشكلفانالرائعة،

الغد.مؤرخىينتظربكراميدانايزاللاسقوطها،الىثموالحضاوات،

مختلفةدرجاتحسبتطورهايجرىالمختلفةالمجتمعاتأن@السمببما

منعديدةقرونبعدفجأةالصيننمووقفلماذابرالسرعةمن
التظ

دم
ل!

منكثيرةونقرابعدالسرعةهذهبمثلترقىأنالياباناستطاعتلماذا

لتقفقرالحقيقيةالأسبابمابرذلكلهاتموكيفالاقتصادى،التأخر

تمسحأنعليناأفيجببرالمظلمةعصووهافىأووباولانتكاسالرومان،

ماعلىالاتفاق،لعنصرمجالاكلههذافى
كتابهفىباوهثرىيرى

الشخصيةلعنصرمجالاتمسحكماالتاريخ،@التأليفعنوانهالذى

الخفيةالقوةبتلكمجراهاتحولثمالمناسباتتقتحمالتىالانسانية

@الفائقةالمطوةذىالفردقوةهىالتى

أقالأساص@قي،النقطةالىقليلاأدراجنانعودأنعلينافيجبالانأما

بيةالصروالاقتصاديةالاجتماعيةللحياةالرئيسيةالمظاهربينالشبهإلى

بىوالأوالمحوبفىالوسطىالعصورفىوضحتالتىالمظاهروبين
ه

أولىان7الوسطىالعصور@نحنلحضارتناكانتالتىالفصائصما

المدنىبالمجتمعالدينىالمجتمعتمازجهوريببلاالأوربيةالخصائص

أحدهماتمييؤفيهيصعبكانحدالى
الكنيسةأنذلكالآخر.من

اليومتشرفالتىالحياةميادينجميععلىوقتذاكأشرفتالكاثوليكية
ين.المسافرواستقبالوالتعليم،والاسعاف،المستشفيات/الدولة:علي@ا

4باوالراوالارثوالوصيةالؤواجفىتفصلنتفكاالكنسية،المحاكمأما

منهمفرلاأمراالبهنيسةالىالانتماءوكانوالزندقة.
الولادة،يوممن

طبيعيا.موتانقللمانمعنويا،موتاكانإلاكنيسةمتالحرمانانثم

منشيئاالغرب()فىالوسطىالعصورفىالناسيعرفلمأخرىبعباوة

للمجتمع.المدئالمدرك
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الحاضرةالأحوالعلىكلياانطباقاينطبقأني@كنالوصفهذاان

منفصلغيرجزءاليومالعربىالعالمفىالفرداذالعربى،العالمفى

مذصهلكلأنثمفيها.ولدالتىالدينببةالجماعةمنواجتماعياسياسيا
الشخصية.الأحوالوسائروالارث،بالطلاق،الخاصتشريعهمثلا

دنخهاذ!محاكمهافىوتقرهاالتشريع،منالأنواحصذهتعترفوالدولة

علىيجرىالعربىالعالمفىالانتخابوكذلكضرورةذلكالى

العدديةالقوةالىبالنسبةموزعونعموماوالنوابالطائفية،الأسس

منفردأنهالاقتراعءلمىالىيذهبانسانوكل)2(،للطوائف
طائفة

النظربصرفعددها،بنسبةالطوأ"لفبينموزعةأيضاالدولة

المسافرين،لستقبلتزاللاوالاديرةأصحابها.بهايتمتعالتىالكفاءاتعن

اشرافانحتىللك،أوالطائفةهذهعملياتخصالمدارسوجميع

يحلملاحدايبنغرسميةمؤسساتتسمىالتىالمدارسعلىالحكومة
واهصواأهلمنكاثوليكيارجلاأنفلوالغربفىالمتعصبينأم@دبه

تامة.الفةمجتمعاتهفىالحياةلألفالعربى،العالم@اليومبعثالوسطى

الىانهعنواللإىكتابهفىجبالأستاذيذكركماالاسلامانالض،وفى

بر3،الاسلامريتطوأين
يشملدينىأساسعلىمبنىمتكاملمجتمع

سصطىالوالعصورف@اعاشوالذينوانالانسانية،الحياةهظاهرجميع
أولاءنحنوهاتاما،فهمافهموهبلذلك،يفهمواأنبامكانهمكان

رالعصومنالموروثةالمداركبهذهينبضقلبهيزاللامجتمعانعالجاليوم

ومنالوسطى.
كانأضصرانيةواالاسلامبينالانشقاقانالمداركهذه

والذىالطلاق،لمشلكةالوحيدالحلبأناقتراحمرةاليناتقدم(1)
)أىامضيسةبقوانينالزوجانيتقيدأنهوالناسرضاينالانيمكن

هذافىمثاليةفكرةيبدوا"ءلىأنزواجهما.عقدتالتلىالدينى(المذهب

العربى.العالمئالمتبمةالقاعدةهوالاقتراح

ولكنالطائفى،وتوزيعهمبيروتنوابمثالاذلكعلىاماتبيقدم(2)
الان.لبدلال@وز@هذا

وحدها.اللبنانيةالجمهوريةعلىتصدقر؟(حكاما،هذه(31
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العمىفى
سباب2فمنبعد،فيمااليهصارمماكثيراأقلالوسطىور

واحدة،تكونتكادأسسعلىوهانكانا@كليهماالمجتمعينأنذلك

كانلقداشواحدا.اتجاهاتقريباتتجهكانتوالآراءالسائدة

العالم.لهذاواحدالهىاستشرافأيضا،بعيدحدوالىكليهما،لهما.
خصمه،الأقلعلىعرفمنهماواحدكلولكنعدوين،كاناربماجل@

الأستاذجبأنثمواحدة.وماديةروحيةبوسائليتحاربانكلاهماناوكا

منانتشرالاسلامأنعلىينبهحينماواسعةخطوةهذهبمناقشتهيخطو

ا@جزيرةقلب
اليونانجهالحضسارةوارثالهلنستىالعالمالىرب

تسربتوهكذاالعالم.ذلئهفىنتكافتوحاتهمعظموانوالرومانية،
علمأف@حتىفشيئا،شيئاالاسلامفىالعقليةالحياةالىاليونانيةالثقافة

نشأتوهكذالأرسطو.مدينفيهالالهيات
جميع

فىالاسلاميةالثقافة

الهندثقافاتمناليناأقربذلكأجلمنوهىالمنزع،غربيةأساسها

التسمية،أخطأنانكونفانماشرقيةسميناهانحنواذا"الأقمىوالمثرق

أنهاأىالمحلى،امتدادهافىشرقيةولكنهاباطلاق،شرقيةليسمةلأنها

الغربية.للحضارةالشرقىالفزع

الحقيقةفىفليسوالكنيسة،الفردبينالصلةفىقولهسبقماماأما
منواحدامظهرالا(

نطاقا@أوسعمشكلة
بالمجتمعافردصلةوهى

انهالحقوفىعموما.
الوسطى،العصورفى-الفردعننتكلمأنالصعبمن

العصهتلكفىالانسانفان
صغيرة:جماعةالىمضافاالايوجدلمور

اليومية،حياتهعليهتملىجماعةمنأىكهنوت،أوتفابة،أواقظاع،من

العربىالفردعلىيصدقتمسهوهذاملجأ.اومرةسجنامرةلهوتكون

اقتصادية،لااجتماعيةتكونأنعليهايغلبجماعتهأنالا)البوم(،

باسمللعقارالتملكشلاضالكدأئما.والاسرةحيناالقريةوهى
هنالكومنها،الأفرادزواجعلىالالمرةبينماقالا@لكوهناالاسرة،

الفتاه،علىالاسرةرقابةوهنالكواحد،منزلفىللاسرةالجماعيةالحياة

يقطرفىبالسيريتصلماكلوفىالسياسة،فىالاسرةوذ@لكوهناا
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هذافىالحياة
ثمةوليسالعالم.

الفرديستطيعالحياةمرداوجمنمدرج

أحدوهوة،الاستضامنباسممعروفهوممافيهينفلتأنالعربى

الشرقية.الحياةتشلالتىالعوامل

فاذاالاسرة.فىالتضامنلهذاآخرنبجاتأكيد،بكللك،وهنا

الوسحتى-العصورفىالجماعةنتكماكااليوم-الشرق@يةالاسرةلخطكا

الاجتما@،العسفأيامفىالغوثوسائلمنوسيلةتاكونفانهاسجنا

هيدانهفىاتالمعجزتجترحالأسرةأناقعالوالاقتصادى.الضيقأيامأو

م@الجامعاتالىأفرادهامن)الفقير(بهالناالشابفترسلالتضحية،اشالوفاء

تدفعأو
أحدهوالاسرةفىوالتضامنوالمرض.البطالةكوارثوأألصعنه

طيبة،عيشةاقتصادىمجتمعفىيعيشواأنللعمالتتيحالتىالعوامل

دفريتركأنجداويندرالتطور.دورفىيزاللاالمجتمعذلككانولو

يجبالحقيقةهذهوفىوحده،الحياةيصارعالشرقفىالمجننمعمثلفى

الأزمات،أظلتهاذاشعبكليبديهاالتىالمقاومةسببعننبحثأن

العلاجكمنافيها@والتضامنبالاسرةالاعتزازمتالشعورذلكوفى
قنووولكلالرئيسى

والطوفوقماالىتقدمالأوس@الشرقأننرىلاأيضاالتعديموفى

عليهقامتالذىالتعليمانالوسطى.العصورفىالغرببلغهالذى

طبقةواعدادالقسس،تخريجغايته*.جعلالعصورتلكفىالكنيسة

العلميةافاحيةمنيكنفلمالعامالتعليمأماالموظفين.منمحدودة

منمأأوتماما.أمياأماالوسطىأحصووافىالمرءكانولذاموجودا،

بعضعلىاليو@يصدقتمسهوهذابه.لابأسالذىالتعليممنبمبادىء

عددكبيرهنالكالحلى.لسوءمنهاكثيرعلىيصدقبلالعربى،العالممناطق

ماوبقدروية،الثاةالمدارسمن
الأرجح،علىتتحملأنالبلادتستطيع

العالمأنعلىالرسميين.والموظفينوالمحامينبالأطباءالبلادلامداد

ولبشان،سوريةفالفرنسىالسامىالمندوبرفعهتقريرمن!11

1جمام 9 3 الانتدابات.لجنةالى4
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واسعةنهافاالأميةما2البارعون،والصناحالفنيونالرجالينقصهالعربى

البلاد،باختلاف%95وبين%40بينماتختلفونسبتهاألانشمار،

واناث.ذكوربينماالجنسوباختلاف

متكثيرينظننصححأنبذلك-يتعلقمافىلنا-أتيحأنهغير

يبقرالجهلمنمستوىأنهاعلىالأميةتمهمالغربييننحنانناالغرب@بن.

عددعلىيصدقوهذاالعقلى،العجزمن
ولكنهالغرب،@الأميينمن

المتاح@الفرصةلفقداننتيجةفيهاالأميةتاكونالتىالبلادعلىيصدقلا

مجتمعفىقصيراوقتاقضىأحداأنولوالعلم،لتحصيلالناسأمام
لاانتشاراالأميةفيهتنتشر

لرأىأتمسهم،السكانتقصيرالىيرجع

حدأىالىبعينيه

أنوبالحوافىثبالرجالوالاحتكأكالحياةتستطيع

موجودين.فىالعلموالرغبةالفطرىالذكاءكاناذاوطاكتب،بلايعلما

الحال-هذهمثل@ير-لماذاليعجبأحدنااننقولأنالحقومن

صكلددا
منكبراالشخصىالتفاكيرعلىالمقدوةمنيبلغونالأميينمن

لهمترسمهكتوبةورقةالىيحتاجونالذينأولئكاليهايبلغالتىالمقدوة
أيضا،الفنف@بلفحسب،السياسةفىلايفكروا،أنيجبكيففيها

أهميةننسىأنيجوزلاوكذلكالدين.وفىالفلسفة،وفىالأدب،وفى

المجتمعهذامثلقىالكتبلأنالأمية،فيهتغلبمجتمعفىالكتب
مراكزشبهتصبحثمالناس،بينأيضاتمدوربلفقلى،قدرهاحقتقدرلا

دالفريصبحالمجتمعهذامثلوث@والسامعون.القراءاليهاينجذب

الشرقفىالمألوفةالمشاهدوهنوللتسلية،للاراءناشراالقراءةيعرفالذى

أيقرشخصالىالمقاهىساحات@يصغونالناسمنجماعاتالأوس@

تاريخية.قصصالجيرانهيقرأفرانبيتناقربكانولقدمرلمعءبصوتلم@

عن@االثقافيةناحيتهافىتقللاتغبيراتكبيرة،أنهنانذكرأنوينبغى

الأمية،انتشارأثناءأورباغربفىعندناحدثمتالسياسية،ناحيت@افى
الدينى،الاصلاحأيامأوربا@ويكتبونيقوأوننواكاالذينعددما
ل!فرسمافىالكبرىالثورةقبيلأوانجلترا،فىالأهليةالحروبزمنو3
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يقينانعمولكنناالأعصر،تلكفىلذلكاحصاءاتلديناليسانهأ%-ق،

1عامفىفرنسافىالأميينأن 83 فىأهاالسكان،أخماسثلاثةكانوا0

8عامفأالأمبينعددفكانانجلنرا 4 لالرطثلثأىالسكان،خمسىا0

والمدارسوالمجرائدالكتبيبخسمنآخرونحنالنساء.ونصف
يجبولكنقيمتها،.

ألا
الكتبقراءةوبينالصحيحالتعليمبيننمؤج

الجامعية.الشهاداتأو

ثم
اتتقلنانحناذالنا،تبدوغرابةأشدمقارثاتهنالك

ميدانمن

للحياةكانتالتىالأساسيةالخاصةماالاقتصاد.ميدانالىالاجتماع

الوسطىالعصورفىالاقتصادية
يممدقلاهذاولكنريب!بلاالفقرانها7

الفساداوصفوالمؤرخينأنذلكومثالوحدها.الوسطىالعصررصصى

فراروذالأسظرلاكنالقديم،العالمف@والثروذالترفمننتجالذى

فىكانالمعيشةمستوىانبقولهروماتاريخكتابهفىانتباهناضرعىالمه

أبنيةالحقيقةف@كانتالقدماءقصورانجدا.مثخفضاالقديمةالعصور

ماأمانادرا.الاالتدفئةتعرفولاالنور،قليلةبسميطة
عفترج@دبهم

دالقيوأنثمالفاخر.نوعهلاالطعام،كثرةمنتضمذتكاماالىشهبهرتها

أنعلىتدلوالغذاءبالثيابالمتعلقةالنفقاتعلىأجسطو@فرضهاالتى

الوبوه.تلكفىينفقونهاأموالايملكونيكونوالماوومانيينا

والعصوفىالترفيكونأنيمكنلاالقديمةبالعصورالقياسهذاوضلى

لنابقيتالتىالاحصاءاتتدلناكمامذكورا،شيئاالوسطى
من

ذلك

انذلكأهصر.ا
ف@أوربىمرفأمنتشحنكانتالتىالصادراتمجموع

وم،ا@بواخرمنباخرةتملاتكنلمكاملعاملالحالوسط@العصور

كانمقدارعلىالأفاويهمنيحتوىاليوممتاجرنامنصغيرامتجراانبل

سلهمأرجلابينأنجمارناأحياوتطالعناا.كثيرةأشهراكلهاأورباياكفى

ما3والقطن،منكيساعشرستةليشترواالبندقية،الىأملانيامنالتجار

تماد
بضع

قطعةمائة
حسنعلىيدلفكانامالأصمنعامفىالنسيجمن

مثالا3ذلكعلىولنضربالعام.ذلكفىالتجاريةالأحوال@
الأرقاممن

1م- 1الأوسطالشرق3 9



13عامفىالتالية: 4 32963انجلترافىالصوفتجارةبلغتم5

5نحواليهايضافانجليزبة،ليراتستمنهاالكيسثمنكيسا، 0 0
13و

قطعة
فقطثلثهاالنسجمن

ممائتئالىيصللاوثمنهاحقا،فاخرنوعمن

1الهنسا،مدناحدىريفال،مدينة@وكانانجليزية.ليرةألف 98

متوهىلوبك،أمامركبا.عشراثنىم1368عامفىيملكونتاجرا

43تمسممهالعامذلكفيهاأرسىفقدالعالم،مرافىءأ@ثم@ر وأقلعمركبا،0
87منها مراكبأربعةالىتصللمالمرفأذلك@الحركةانأىمركبا،0

المراكزهنمركزوهىكولشسشر/انثموقادم.ذاهببينمااليوم،فى

13عاميسكنهاكانانجلترا،فىالنسيجلصناعةالرئيسية 0 0

ألفىنحوم

ردنجمدينةوفىعشرة.من@الكباوالأغنياءعدديتجاوزلاشخص،
مالهممنيتسلحواأنيستطيعونفقلىرجالثمانيةكانكذلكانجلترافى

يدلاناالعموموجهعلىالأثمانوانخفاضالأجورلةضاانثمالخاص.

الترفيتطلبونالذينعلىتعينبليومذاك،المعيشةمستوىعلى

الىأوالقسطنطينية،الىيذهبواأنالوسطىالعصووصدرفىالحقيقى

بشداد.

الياةف@الغالبةالصفةهوالمدقع،الفقربلالفقر،فاناليومأما

أحديستطيعلاالذىالفقرمنمستوىوهوالشرقية،البلادبعضفى

ديعتظأن
بلفقلى،الأزماتأيامفىلابعينيه،آثارهيرئحتىبوجوده

سوالقرىوعلىالمدنعلىيصدقوهذابمللحياةالثابتالأساسأنهءلمى
اء

ويصحببسواء.
صحيح،وهذاالأسعار،فىكبيرانخفاضالفقرهذا

رخيصةوالفاكهةالخضرنجدفبينماالحاجيات،جميعيتناوللاولكنه

اللحم.وكذلكرخيص،غيرالخبزيك@ونلا
والصناعالعمالأجورأما

ثممخيفة.بصورةفمتدنية
فقلى،شائعاالأحداثتشغيلنجدلااننا

أتمس@البالغونيتناولهاالتىالأجورانبلضئيلة،وبأجور
أشخاصريببلاوهنالكللاسرة.الأساسيةالحاجاتتسدتكادلاأيفما

أساس@فىنظرنااذافقير،بلدالش@رقولكنالمثرق،فىالي@مارذوىمن



فانالبترول،استثنينانحنواذاقليلة،الطبيعيةثرواتهلأنموضوعنا،

هومالذىالنظامانثمكبيرا.ليسالخارجفىالثرواتهذهعلىالطلب

يجلالقديمة-العصوربقايامنوهووالانتاج-التملكعليه

علىتقومالاستغلالوسائلكانتلومماكثيراأقلالطبيعيةالحاصلات

الفنىالتمرينمقاميقومأنيمكنفلاالسكان،نشاعلأماصحيحة.أسس

الانتاج.وسائلفىالاكائنالنقصيتلافىأنولاالمفقود،

عليهكانماتماماتشبهاليومالأوسطالشرقفىالانتاجأحوالان

منكبيرعددهنالكالوسطى:العصورأوربافىالاقتصادىالنظام

مال،رأسبلاالعمليةالناحيةمنهىالتىالصغيرةالصناعيةالمؤسسات

رؤساءوهمأصحابهاهمواحدة،ةأسفرادنا؟أحياكلهايديرهاوهذه

الالأحوهذهفىوالمستهلكلمنتوجاتها،بالمفرقالباعةوهمفيها،الاتناج

ئمحشورةالصناعاتانثمالمصنوعات.بمنتجمباشرااتممالاهتصل

مفقودة.أوقليلة،الدعايةئلووسا،بعينها،شوارعفىأومعينة،مناطق

علىتعتمدوهىطويلة،العملمدةبينماموحد،انتاجثمةليسوكذلك

المسمتخدمبينفاصلاحدايننبينالمرءياكادولاالأكثر.فىالنهاوضوء

الخصائصهذهكلالدال(.)بفتحالمستخدموبينالدال()بكسر
العالمعلىتصدقكانتكماالشرق،بلادمنكثيرعلىاليومدقتصه

)وسطى.االعصورفىالأورىا

الوسطى،العصورالىبالاضافةتكونلاالحقيفيةالموازنةأنعلى

مابقدر
بالاضبافةأوالصناعية،الثورةنسم@يه@أطلائعالىبالاضافةهى

الوسطىالحصووفىالقديمةالنقاباتنذلكأالالة.عصرصدرالى

بينهأوعمله،ساعاتبزيادةالعاملاستغلالوبينالعملصاصبينحالت

الباهظة.والأسعارالمغشوشةالبضائعطريقمنالمستهلكاستغلالوبين

يوهنافىوالصناعةالتجارةداتأتطمقامالماضىلىالنقاباتتلكوقامت

الثامنالقرناتنهاءقبيلولكنالاجتماس.التشربعمكانواحتلتهذا،

أنظمتهاأخذتثمحال،كلعلىانحلتأوالنقابات،تلكبادتعشر
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ماكانهتأخذانينقوتوضعأنقبلالحرة،المنافسةلنظريةمكانهاتترك

تشرعأنقبلاكثيرترددتانجلتراأننذكريأنوكلها.الأنظمةهذه

الذىالطورهوهذاالمطلصة.المنافسةمساوىءمنالأطفالتحمىقوانين

جهوفىأعزلالعاملفيهيقفوالذىاليوم،الأوسطالشرقاليهوصل

فمةليسالشرقيةالبلادبعضففىالصناعى.التقدموجهوفىالمنافسة،

يضعقانون
للتعويضاقانونولاللبالغين،السللساعاتحدا

"

يحمى

ليسوكذلكحذرا.يقظاالعاملكانمهماالعمل،أخطارمنالعمال

تضصأنظمةولابطالتهم،أوهممرضهأثناءالعصاليساعدتأمينثمة

لاتالمحاوانثمالعمل.مؤسساتفىمواتيةصحيةأحوالالاحمال

انينبالقوتذكرناالشرقيةالبلادبعضفىوالنساءالأطفاللحمايةالضعيفه

نكوصمنفيهابمالىئين،المبتالعماللمصلحةوضعتالتىالأولىالأوربية

ةتجاوأوسعيدة،صناعةوهناكهنانجدلقداشالرقابة.لقالةالتطبيق،عن

صناعية.أوتجاويةلاتحاداتفطريةبدائيةأص@ولالنفسهاتضعأخذت

كرءأنغيرالشرق،فىالجهلكلمجهولةفليستالاضراباتأما

الفرنسيين
(1)

جعلالتكتلات-منقديمانحنفزعنامثلللجمعيات-

جدا.وبطيئةمضنيةأحوالهموتحسينالعمالحمايةسمبيلالجهود@هذه

حدالىاقتصاديامتأخرينيزالونلاأتمسهمالعمالانثم

أنمني@منعهم

مصالحهمحمايةسبيلفىوخصوصاموحد،عملالىالحاجةموضعيروا
ارقالثمةيزاللاولكنريب،بلاذلكالىواصلونوالعمالافتبادلة.

(2)

أنناغيرأيضا.قادتهماوأمامالشرقيين،العمالأمامكثير
ننسىألايجب

ةالأسرتضامنيحققهاالتىنةالمعوأغنىأبدا،الصورةمنالآخرفبالط

يدفعلماذاالممسأجرطردتمنعالتىالضيافةعاطفةمثلالتقاليد،وقوة

بينوالحديثالأوس@الشرقبينالمقارنةأنبما.لكن@؟مسكنه.ايجار

بينتصدقلانهافانواحيها،كلمنتصذقلاالأوربيةالوسطىالصحمور

ولبنان.سوريةعنالفرنسيونجلا.أنقبلالمقالهذاكتب(1)

صعودا..السيرالارقال(2)
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و@قدشىء.كلفىالصناعيةالثورةعصرطلائعوبيناليومالأوسطالشرق

مرافقبعضفىبلغأنالأوسطللشرقإتغمق

@

فمجىءمتقدما،طورا.إلحياة

علىالمبنيةالحياةأسبابؤعلىالمقايفمة،نظامعلىقضىمثلاالسيارة

بامكانولااقرية،بامكانيبقلموكذلخهالدواب.بواسطةالنقل

تضعأنالصغيرة،المدينة
لنشاطه،أوالزاؤعلأفقحذا

مع
ثمةلايزالأنه

الأقل.علىصغيرةسياراتأوكبيرةسياراتبالمدنتربطهالاقليلةأماكن

نشعرأخذناثورةأمامالأوس@طالشرقفىأتمسنانجدأصبحناوهكذا

آثارها.بطافىح

فى@ثممادصغيرةمدينةوهىحماة،روينة5ذلكعلىمتلالنأخذ

والقرىهىتعيش-الثانيةالعالميةالحربقبيلحماةكانمتسورية.

نوعمناقتصاديةلآعيتنهبها-المحيطة
حماةكاذتوالحديدفالبنما.

القطن،نسيجمنشيئاتصنعكاذتولاكنهاالخاوج،من@ممبتوردهما

تنبتكانتأسرةفكلذلكعدافيماأمالها.المتاخمةالباديةفىتبيعه

منلنفسهاأدواتهاوتنحتخرافها،صوفمنثيابهاوتنسجحلعامها،

كلولغبرها،ماتبيعبمقدارالاغيرهامنتشترىولاالأكثر،فىالخشب

علىفاقتصرتحال،كلعلىالضئيلةالماليةمعاملاتهاأهاجدا.قليلذلك

الحريرومنالقطن،مننيةباالياالمصنوعاتفيهااليومنجدولكنناحماة.منطقة

دة.المت@الولاياتمناليهاتردالعلبفىالمح@وظةالأغذيةونجدالصناعى،

منوسواهاتشياكوسلوفاكيا،منالمستوردةالصينيةالأوانىنجدثم

الصنع.الموحدةالبضائع
فىواجدوهفانناحماة،فنجدهلاالذىأما

فاالمحليون،الصناعواماحلب.
نهم

لبضائعهم،منفذايجدونيكادونلا
الىفيفدونالمال،منالمزليديطلبونصوبكلمنالناسترىبينما

منويتضحعليه.ليحصلواالمدن
والتجارةالصناعةأنالعباراتهذه

بسبببالبوار،عليهامقضىحماةفى
التطوو.ذلك

ألتحئورلعواملعميقةجذوودوصعلىيدلقدمناهالذىالمثلان

فىعادةيوجدمماالشرقية،الحياةفىالراكدةالعناصربجانب



فىالمجتمعات
أعمقعادةتاكونالجذورهذهبأنالعلممعالأزمان،جميع

بلغهاالمعينةالأدوارهذهوأنأخرى،دونمعينةأدوارفىوأنشلى

4مضللهرس@مناهاالتىورةا@تاكونوهكذاريب.بلاالأوسلى

صوردجعلناهالوأيضامضللةتكونأنهاكمافقلى،بنفسهااعتبرتلو

الاقتصاديةالحياةفىواضحةالتطوراملصأناقعالوالوسطى.للعصور
قهوالشرالتفاكير.عالمفىوضوحاأشدوهىالأوسلى،الشرقفى

عبالرصعليهاالكلامنلخصن2يمكنناالتخمرمنحالفىالانالأوسط
أنقبلنانحنفاذا"يقول:حيث،جبالاستشهادبالأستاذالىنيةثامرة

الوسطى،العصورفىلهكانالذىتكوينهعلىيزاللاالمجتمع
حالاكلهالاسلامىالعالمفىأثاراليهالاواءتسربأننرىفاننا

القلقمن

التىبالأزمةوتذكرنامنا،ارادةبلاانتباهناتمسترعىالنف@مىوالتوتر
الدينىوعصرالاصلاحالنهضةفىعصرأوربافي@هامرت

(1)
سعالتوغيرأن."

لهذاالمحدودالنطاقخارجالىيحملناللقضيةالجديدةالناحميةهذهفى

آخرمثالهوانماآتماذكرناهماأنالىفقطهنانشيرولكنناالمقال،
بين@يحولأنيجبللباحثينافذاووأنهوالغرب،الشرقبينللموازنة

بصفاتمنهاواحدةكلتتصفمتحاجزة،الحضاراتيتخيلواأنوبين
منبدلاوحدها،تخصها

متقاربةشبهبأوجهالحضاراتلهذهنعترفن3
منها.واحدةكلتطورفىجدا

جاحأونذكرتجعلناالأوسلىالشرقبلادفىلىةالمتزاهوالأوجاع
الد+لليتبيناأنليستطيعالمؤرخن2حتى@أماضيةعصووفىالغربيةأوربا

أرالأدوأثخاءفىالخوادثسلكتهالذىالطريقعلىالأهميةالعظيمة

اوأدونتكاكمنرىأننستطيعأولاءنحنوهاالغرب.فىللتطورالعظمى

أنواثقةتخبرناالمدوسيةفالكتبتتراكب،أوتتجاوزالمختلفةالتطور

ةقووانباليد،يداركانالذىالنولمكانأخذتبالماءتدورالتىالالة

القاطرة،أمامانهزمتالعربةن2كماالماء،محلبدورهاحلتالبخار
اامحىالشرالمركبوأن

سيةالمدرلكتباكأنرىءللقاويخيلالباخرة.أمامنهزم

.20صول*(،ول؟8س@عث@138)؟سلاما،يتطورأينالىجب:انظر(1)
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طبينتمالآخربعضهامكانالوسائلهذهبعضحلولانتعنى
وعام.م

هذهبعضبحلوليتعلقفيماالحديث،البحثفىوالتدقيقالنقدأنعلى

سلى،الأاوفىالشرقالراهنةالحالتؤيدهتاما،حلولابعضمكانالوسائل

بطيئا،أخرىمكانوسيلةاستبدالجماكونأنيمكنحدأىالىيربنااذ

وكيفالقدثمة،الحياةلطرقأوفياءيظلونالذينكثرةعلىيدلناكما

آخرهعجنبالىجنباتعيش@أنيمكنوفطريةبداءةالأدواتأكثرأن

يممكنوالسياراتفالجمالالتحسين.منالحديثةالالاتاليهوصلتما

الشراعيةالشفنفوقتحلقوالطياراتبببروت،شوارعفىتشاهدأن

ال@وسطى،العصورفىعليهانتكاالتىوأحجامهاأشكالهاعلىتؤاللاالتى

التلف.عليهاالتىلايخشىالثقالسقاتالوأعظمالشاطىءمدنبينوالتىتنقل

الأنوفيهاتداردكاكينالأوس@الشرقفىاليومتنيرالكهرباءلكوك@

الدكاكين،هذهتنافسالحجمالمتوسطةالمعاملبينماباليد،النس@حيج

ىنرونحنواضح.غربىطابعذاتالمدنفىالكادحينمنطبقةفتخلق

التىالخشبيةالأدواتنببجاالحديثة،الحرثآلاتالحقولفىيضا2

الشرقفىالمتناقضاتهذهنستغربنحنكناواذاعاد.عهدمنورثناها

انجلترائيكنلمسه@81عامفىأنهنذكرأنفيصاليوم،الأوس@

فيهاكانبلبالكهرباء،الاخروبعضهابالماءبعضهايدارنسيجآلات

الساعةفى@أحدهميكسبلاعمالوءلميهاباليد،تدارالأنوالمنألوف

عامئنتكاالتىنجاريسمعاملأنأيضاثذكرأنوي@واحدا.بنساالا
8 4 نصفانثمجدا.قليلةكانمتعاملمائةمنهاواحدكلتخدميسها0

87فىعامباريسمعامل شخصمنهاواحدةكليملكمؤسساتذتكاا0

التىالعرباتنتكاالعالم،فىالنقلوسائلتطورتبينماوكذلكواحد.

هذهوظلتسويمسرة،فىالشائعالزىتزاللاالخيولتجرها
القاعدةهى

1عاموحتىخلمت.سنةعشريننحوحتىالمتبعة 9 0 فرنساظلت2

عنوفضلاالحديد،منشراعيةسفناتبنى
يتفقلمل@مرنافانكلههذأ

بعد.الطائرةفىسافرأنله
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الأوسلى،الشرقتاريخمننستفيدهاأنيمكنثانيةناحيةوهنالك

عدداثمةأنوهى
فالانتقالكلها.تخطيهاثكنالأممحياةفىالأدوارمن

هوبيثماتزيد،أوكاملاقرناتبلغمدةأووبا@داما؟لحديديةالسككفى

منيسيراجزءاإلاالأوس@الشرق@يدملم
قضىأنفبعدالمدة.هذد

حد@ديةسكك@اوانتقالهلنقلهيستعملعديدةسشواتالأوسلىالشرق

واسعةطرقابلحديدية،سككايبنىلاالإنبهاذا)1(،بالحاجةوافيةغير

المسافاتقطععلىقاصرةأصبحتالحدب@ديةالسمك@كبينماللمسيارات،

سم@نةوعشربنخمسنحوومنذالثقيلة.البضائعنقلوعلىجدا،الطويلة

السيارإلتجاءتثمالجماله،قوافلالاالصحراءيقطعلم.بكنهانوأو

نقولأنيماكنناوهناصحرائه.ف@الجملتنافسالآنوهىوالطيارات

فقلىالروادأن
المختلفة،النهضاتأدوارحفى@يمرونالذينهم

الذوأماالأخطاء،جميعويرتكبون
بعدهم،يأتونين

فا
يستطيعوننهم

عدداايتجنبوأنناأحيا
من

اانجلترعنتأخرتمثلافألمانياالأخطاء.هذه

رافقتالتىالمخازاىمنكثيراتجنبتولكنهام@الصناعةميداندخولفى

البيوتنياقاعدةفىألماليةالعمابناءالبيوتيتبعولمانجلترا.@المدنتوسع

الملزوزة
21)

نياوألمافرنساانثمانجلترا.@الشماليةإلىناسبةهىالتى
منتجنبتامابففلالابتدافه،التعليمدانفى@انجلتراعلىتقدمتا

متعلم.غيرالغابىالجمهورظلاذاعادةتنشأالتىالثصرور
الغربفىشبيههوبينالأوسلىإلثصرقفىالتطوربينالمطابقةانغير

أنعلىوقضاياه.أدوارهمنهمالكللأننهاية،بلاتستمرأنيمكنلا

السكنىقضيةبهتستأثرهماأكثرالشرقباهتمامتستأثرالمياهقضية
ومعوالتدفئة،

تعرضاأشدنهفابية،الغراضلملامرمعرضالشرقىأن
ا

لحمى

ضيقحديدىبخلىتتصلوهىال@شام،بلادأكبرصرافىءبيروت(1)

ساعاتثمانبينمدةفىالقطارويقطعهميلا،ثمانينطولهيبلغ
عشرو

المسافةهذهلتقطعقت،الوهذاثكالىفتحتاجالسياراتأماساعات.

بالسيارات.الانتقاليفضلونتابيرووأهلنفسها،

دونبعض،الىبعضهالصيقةتبنىالتىهىالملزوزةالبيوت(2)

بينهما.فضاءيفصل
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وللزحارالربع
بىالأورالمؤرخيغفلاللذانالمرضانوهماخاصة،(1)

وماتعنيهالصحراء،انسلى.الأشالشرقفىالتاريخعواملفىحسابهما

تقبللاالتىوالأرضللسكنىالقابلةالأوضبينثابتجامدتمييزمن

الأمرلقبولاستعداداأكثرالشرقىالعقلتجعلالتىهىالسكنى،

ثقةأقلذلكأجلمنتجعلهثمالضروراقا،أماموللانحناءالمحتوم،

ولعلنية-الانساالبيئةتبديلعلىالانسانوبقدرةالفردى،بالعمل

هوالغربالشرقبينالبارزالفرقهوذلك

هذهكل
وأناريب.بلاأهمهاالأخيرالدرسولكنهامة،دروس

والمثرقالغربتاريخلأدوارفهمصرتءلمىالدروسبهذهونأ؟الاأرجو

ومعالتاريمخ.فىللزمنجديدامعنىأظنماعلىتعلصتولكنىفقلى،
أق

الفتحأوالدينى،الاصلاحعهدقبلمايتناوليكنلمللتاويختدريسى
الحضارةببقايامستمراتصاللىكانتقدير،أبعدعلىلانجلترانىالنورما

الذىهووهذاصغيرا.طفلاأمامهاالأوربىالتاريخيبدوالتىالقديمة

كنتلتاريخ.لى@النظرقصيريكونأنمنأبداحذراالانسانيجعل

الكشفدتفش@نينوى،فىمرة
الترابئمدفونعظمىهيكلعن

أنأىعام،آلافأربعةنحوالىيعوددفنهتاويخوكانتابوت،بلا

فىالنووماالفتحمنعامآلافثلاثةقبلماالىحملتنىواحدةمعولضربة

مسيرمنناحيةلىتاكشفتوبذابمالانجليزىالتاريخأصولفىالمشهور

نىويزوالزمنمنالآخرالطرفوعلىيمحى.لاأثراخيالىفىتركتالزمن

يتحلمالانسانبأنفيخبرنىطبيب،لىصديق
ثهائيايتعودأنبعدله

وعمودهقدميهعظامأننجدوهكذااثنتين،رجلينعلىمستقيمايمشىأن

دعائم،أربععلىيعتمدجسمالتحملالأصلفىجعلتالتىوهىالفقرى،

القامة.منتصبجسدالتقيمالكافيةالقوةبعدتكتسبلم
ذلكأجلهن

القدمين،أوقفىالعنق،الضعفأوالانحرافمنشىءدمعظمناعنهيزاللا

يومفىنيةالانسابدتاذاوهكذاالقدمين.كعوبفىأو
جدا،شائخةما

الىالمستقبلر@ألا@نرجوفانناجدا،فتيةآخريومفىبدتثم

الديسنطاريا.هووالزحارالملاريا،هىالربعحمى(1)
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عل@بقينالحالينمنكلفىونحنالشباب،طيشمنأنهاعلىالاأخطائنا

عنالمسؤولالشعبلسنابأننا
أيدينا.علىتموتلنالحكمةوبأنذلك،

جلراننىفأقولالمتفرقة،الملحوظاتهذهأجملأنيمكننىاوأخير

الىالنظرهوالأولوجههمزدوجادرساتعلمتحديث،غرجم@أوربى

التواضع.وف@الآخروجههوأماجديدة،ؤاويةمنالتاريخ
الحمقلمنانه

وقتنافىوالغربالشرقمدنياتبيهتفوارقوجودأحدناينكرأن

هذ@أنننايعلماالانسانىوالاختبارالتاريخأنلىوبولكنالحاضر،

التىالموروثةالخصائصل@ثابتةهىولاأساسية،ليسستالفوارق

طبيعيةالفوارقهذهأكانتوسواءأصولها.مناجتثاثهايمكنلا

مختلفاتمراحلأساسهاقشلفواوقفهىروحي@ة،أوفكريةأو

هنالكأنعلىتقدمناءسرعةفىمتفاوتاتودرجات
تناقضمواضح

اختلاقا،هذهنختلقأنالىنحتاجلاونحنالمسكين،عالمنافىواختلاف

سيبقىالشرقانعارضة.أوطفيفةتكونحيثجانبها@وكدأنولا

معغربا-سيظلالغربوانشرفا،
منتنتظرتزاللاالفكرةهذهأن

بانيقترانهماالمؤكدمنولكنعليها.الدليلليقيمالمقبلةالأعصرفىومية

ليلتقيايوم،بعديومااقترابهمايستمرأنالمحتوممنوأنفشيئا@أشيئا

عالمايكون،أننحننرجوهومايكون،أنيمكنمافى
من

وتات

سبلاالمثمر،السعيد
يتمتعونأسوياءشركاءإولكنبممسودولافيهد

للححن@مسارةيقدمونمافىويشتركونوحاضرهم،ماضي@يثروات

المقسلة.

فروخ@ر
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صةانالأهريميةؤلفاتا،يععضقاكأدة

الأوسطبالشرق

3مأ+ح++@لأ@،ه،حولول@-

حول+*+وللأ@ه@وه3هكلو+*ول+لأ@*،ول++ك@+

ولولل@ولح،ولول**ول++إ3
د

"
ثرول..@ات.س@ولكههولورعء1:3؟543عءأ@ءكهعممكلاس@*.أ3هعط@

،949.

كا@3اصأس@هول3.حههولكا@:ل@43لأكهعءأ:3@لالاءلم51طزأع"ء،ولكا@ءإكهلم،

كثلاء*353ول9،،أثا0

ولس@،ول@كا@س-.*س@).4ء(:كأ@م+،عكا@هىكحه4أول"@ءأحم@9@هلم

ل@اءكلع3كهكا@.3؟*ز4@س@ول،كه*جه4،9ثا.،

،
@أ@طز@رعزثم"8،ممرلم+:يءهأء9ءأأور3403.ول،أ،3@41،8هول

كثأس@*35غكل@5،،9.،

ث@أ@1034ثرطكل@830ول3ط@7ءولء3:؟أ:كا@:عأييمء51"مه.ء*.،،353*

.8928

@ث@أأزع3،-*أح@ول4).4ء(@م+:@كا@*3كاكليكل:أمم5"ع،كا@س4إ؟

@@مهى@ءكهكهأس@.ولاكاص@@ه.249،،266..

@35ءث@لأ@حولس@ل@هف@أكه*يم+:ى@م@،@إكله+ول،أ"،35+ول".63،4

س@**3هك@93،،ثا2.

ولس@40س@83ول@ءول،كه*@ول4ول@صأمأ@ولول3@*8:+"ل@ىلهه،1وللأ،ور34ة

لم@ءى@،31+أء3"أكأعع43كعه+كا@.أ3ول8وليهول.9494أ،

ول.+زس@ءكه.3ءكهول+:عمم@ف@+"9أ@هأ3@أكاثهص@وليمأكأع@كا@34ثه.أ

ك@س@س@هولف@4هأ،ولح.@ص@ء@4136ول@95،033

رو.+س@3313لهاهول@).4ء(كأ:ع43ك@+لمءعى+لم@عءلأأإ3ء+4هىي،ىأ.

،.
@

@3زولحءه،ول9،،ثا

5،0
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نراقزللإلم/لاحهحضا
الغرح@زللثم@انن@

روالآناضفأا@

مصصلاال

يالررياضصا@

ص@لى،ااثرقق

ا@نسر@ىظبيق@ثما

و@اقرقا@في

سررر@

لار@@نافرق@(

سار@نبهص@ض@

-

ت

ر@اء.اتهحالىنرنلم،

،*

طميإلمهكنعمم@جؤ@@ك@

راتكريخس

مزرورر؟برثن

رجمرصرو

اصمف@كأت
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